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Cromos, pel·lícules i estrelles 
Col·lecció de cromos de cinema d'Albert Rossich 
 
 
Al llarg dels seus 123 anys d'història, el cinema ha utilitzat molts sistemes per fer promoció de les 
seves pel·lícules i de les estrelles que les protagonitzaven, des dels clàssics cartells i programes 
de mà fins a les noves xarxes socials. Ara bé, pocs mitjans publicitaris han perdurat al llarg de 
tots aquests anys en l'àmbit cinematogràfic com els cromos de pel·lícules i estrelles. 
 
L'objectiu d'aquesta exposició és mostrar l'estreta relació que el cromo i el col·leccionisme dels 
cromos ha tingut amb el cinema. Un lligam que es remunta als mateixos orígens del setè art, 
quan les primeres productores cinematogràfiques van veure que els cromos, que des del darrer 
terç del segle XIX ja eren un mitjà de publicitat molt popular, podien ser també un eficaç 
instrument de divulgació de l'star system i de les seves pel·lícules.  
 
A partir d'aquest moment inicial, sempre s'han editat cromos destinats a aquells col·leccionistes, 
cinèfils i mitòmans que, a través d'aquest petit paper imprès, estableixen un lligam personal i 
íntim amb els seus films, actors i actrius preferits.   
 
L'extraordinària col·lecció de cromos de cinema d'Albert Rossich ens permet conèixer exemples 
originals d'aquesta llarga i prolífica relació entre el cinema i el col·leccionisme de cromos. 
L'exposició se centra especialment en els àlbums i els cromos del cinema de la primera meitat 
del segle XX, per la seva qualitat, singularitat i perquè són els més inèdits i desconeguts. La 
col·lecció de cromos de cinema d’Albert Rossich, de la qual només s'exposa una part, es mostra 
en públic per primera vegada i constitueix un patrimoni cinematogràfic de primer nivell.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inauguració:  dijous, 12 de juliol de 2018 a 2/4 de 7 de la tarda 
 
Exposició:  13 de juliol de 2018 a 27 de gener de 2019.  
 
Horaris:  Juliol i agost: 

  de dilluns a dissabte de 10h a 19h 
  diumenge de 10h a 14h 

 
  Setembre a gener 

  dimarts a dissabte de 10h a 18h 
  diumenge de 10h a 14h 

 
Entrada gratuïta a l’exposició 
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CRÈDITS DE L'EXPOSICIÓ 

 
 
 
Producció  
MUSEU DEL CINEMA 
 
Comissaris 
 JORDI PONS  
MONTSE PUIGDEVALL 
ALBERT ROSSICH 
 
Disseny 
MOSTRA COMUNICACIÓ 
 
Materials originals exposats 
COL·LECCIÓ ALBERT ROSSICH 
 
Conservació 
MONTSE PUIGDEVALL 
 
Interactiu audiovisual 
JOHN REVELL (CIFOG) 
 
Muntatge expositiu 
RAFEL D'ARQUER  
MÒDUL  
 
Muntatge audiovisuals 
MUSEU DEL CINEMA 
 
Digitalització 
MIREIA TRIAS 
CRDI (Ajuntament de Girona) 
 
Amb el suport de:  
DIPUTACIÓ DE GIRONA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
Col·labora: 
CIFOG 
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GUIÓ DE L'EXPOSICIÓ 

 
 

Cromos, pel·lícules i estrelles 
Col·lecció de cromos de cinema d'Albert Rossich 

 
 
EL CROMO 
 
El cromo, paraula que prové de cromolitografia, és un petit paper imprès, sovint de forma 
rectangular, amb una imatge. Els cromos estan pensats per ser col·leccionats, ja sigui solts o bé 
enganxats en un àlbum, per això solen estar numerats i la il·lustració respon a un tema concret. 
Inicialment es comercialitzaren com a obsequi per la compra d'algun article, especialment del ram 
de l'alimentació; posteriorment, també es van distribuir a través de la venda en quioscos i 
papereries, dins de sobres tancats. 
 
 
ELS ORÍGENS DEL CROMO 
 
L'origen del cromo cal situar-lo el 1837, amb l'invent de la tècnica de la cromolitografia, que va 
revolucionar el món de la impressió. Aquesta tècnica, derivada de la litografia, va permetre 
imprimir, a baix cost, dibuixos en colors amb més rapidesa, amb més matisos i amb tons molt 
més brillants. 
 
A partir de mitjan segle XIX, comencen a aparèixer imatges cromolitogràfiques impreses en fulls 
o targetes, coincidint amb els inicis de la publicitat i el màrqueting. El 1852 la cadena de botigues 
francesa Au Bon Marché obsequia la mainada que compra en aquests establiments amb unes 
petites cartolines impreses amb el sistema de la cromolitografia, en les quals apareixien coneguts 
personatges de l'època (cantants, actors de teatre, escriptors...). El 1879, les tabaqueres nord-
americanes comencen a incloure cromos en els seus productes.  
 
El 1884, el francès Albert Poulain va tenir la idea de posar cromos dins les rajoles de xocolata. 
Va intuir l'atractiu que podia suposar per a molta gent col·leccionar aquelles estampes acolorides. 
El desig de completar una col·lecció de cromos era un esquer perfecte per incentivar la compra 
d'un producte. L'èxit d'aquesta iniciativa fou seguida per molts altres comerciants i propicià el 
col·leccionisme massiu de cromos i el costum de l'intercanvi dels repetits.  
 
Al començament, els cromos es col·leccionaven solts, sense àlbum, i s'enganxaven sobre tota 
mena de suports (cartes, carpetes, llibretes...), també servien per decorar caixes de fusta, 
mobles o per crear una composició, mitjançant la tècnica del decoupage, que se solia emmarcar. 
Els primers àlbums de cromos eren una creació individual i única de cada col·leccionista: a partir 
d'un llibre en blanc —d’aquí l’origen del nom àlbum, d’albus, blanc en llatí— s'hi anaven 
enganxant els cromos amb un ordre i una decoració amb criteri propi. A partir del darrer terç del 
segle XIX, l'èxit del col·leccionisme de cromos va afavorir que moltes d'aquestes col·leccions ja 
incorporessin també els àlbums editats pel mateix fabricant.  
 
A començament del segle XX, el col·leccionisme de cromos ja era un fenomen d'abast mundial i 
tenia nombrosos seguidors tant a Europa com a Nord-amèrica.  
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CINEMA EN BLANC I NEGRE  
 
A la dècada de 1910, el cinema va esdevenir una indústria amb un fort creixement i una expansió 
a escala mundial. La popularitat dels actors i les actrius que participaven en una pel·lícula eren 
determinants per al seu èxit. Per això, les productores van invertir grans sumes de diners per 
promoure, per tots els mitjans possibles, no només els seus films, sinó sobretot les seves 
estrelles.  
 

 
 
 
En aquest tombant de segle, el col·leccionisme de cromos era una pràctica molt popular a 
Europa i Amèrica del Nord, sobretot com a sistema de fidelització de clients i de promoció de 
productes. La indústria del cinema va veure en els cromos un mitjà ideal per divulgar i 
popularitzar les seves pel·lícules i estrelles. I al mateix temps, empresaris i comerciants van 
considerar el cinema, i la mitomania que generaven els seus actors i actrius, una temàtica ideal 
per als cromos. Naturalment, tractant-se de l’art del film, el típic format d’imprès en color del 
cromo va ser substituït generalment per fotografies d’artistes o fotogrames de pel·lícules, a 
vegades acolorides. Però se’n va continuar dient, majoritàriament, cromos. 
 
D'aquesta manera, els cromos es van convertir, per una banda, en un nexe d’unió entre l’estrella 
de cinema i els espectadors, que podien tenir a casa la imatge dels seus actors preferits i 
mantenir viva la flama de la seva admiració/devoció cap a ells i els films que protagonitzaven. I 
per altra banda, com a obsequi per la compra d'un producte, aquests cromos es van convertir en 
una eina de publicitat i fidelització de clients de primera magnitud.     
 
 
2.1. Les pel·lícules  
 
Les imatges d'aquests cromos eren fotogrames de les pel·lícules més significatives i de més èxit, 
interpretades per les grans estrelles del moment com Charlot o Francesca Bertini. Al dors del 
cromos, hi apareixia sovint l'argument del film, la fitxa tècnica i també publicitat de l'empresa que 
havia repartit aquests cromos. 
 
Alguns d'aquests cromos es lliuraven als espectadors a l'entrada de les sales de cinema, com a 
promoció dels films que es projectaven. Foren l'antecedent dels populars programes de mà.  
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2.1.1. Els Tickets de Cine    
 
Menció especial mereixen un tipus específic de 
cromos de pel·lícules anomenats Tickets de Cine, que 
generalment es repartien als espectadors de les sales 
de cinema. Les imatges eren fotografies en blanc i 
negre --fotogrames-- que mostraven diferents escenes 
d'una pel·lícula. Estaven impresos en paper i no sobre 
una cartolina, com els cromos que es regalaven amb 
les teules de xocolata, per exemple. Eren sèries curtes 
d'entre 6 i 12 cromos per pel·lícula.  Al dors de cada 
un hi havia l'argument de l'escena representada i, 
sovint també, publicitat de la sala de cinema.  
 
Els Tickets de Cine van tenir certa popularitat a la 
dècada dels anys deu. Eren produïts sobretot per 
l'editorial barcelonina Reclame Films, que en el seu 
catàleg afirmava que aquests cromos reproduïen "las 
principales escenas de las más importantes películas 
que se producen en el mundo entero", i que cada 
quinze dies publicaven una nova remesa de títols.  
 
Aquest tipus de cromos són l'antecedent dels 
populars programes de mà, que es repartien a tots 
els cinemes del país a partir dels anys vint i fins a 
la dècada de 1970.  
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2.2. Les estrelles 
 
Els cromos de les estrelles del cinema eren els més volguts i estimats pels col·leccionistes 
cinèfils. Posseint aquests retrats, establien una connexió íntima i especial amb els seus actors i 
actrius preferits. Sovint, les imatges d'aquestes estrelles reproduïen posats o gestos típics seus, 
o els mostraven en situacions quotidianes. En el revers, solia aparèixer la biografia del 
personatge representat, els seus orígens, el seu debut a la pantalla, les seves aficions, els 
papers més celebrats i a vegades també aspectes més personals.  
 
Sèries com Artistas populares, Notabilidades de la pantalla, Artistas célebres del film, Glorias del 
cine o Los artistas cinematográficos en la intimidad reunien els noms de les principals figures que 
omplien les pantalles.    
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2.3. Les pel·lícules perdudes 
 

Alguns estudis consideren que el 70% de les 
pel·lícules produïdes durant l'època del cinema 
mut (1894-1929) s'han perdut per sempre. 
Només podem saber com eren a través de fonts 
indirectes (notícies en premsa, cartells, etc.). Els 
cromos de cinema són una gran font d'informació 
per a aquest tipus de pel·lícules, especialment 
per conèixer com eren molts dels seus plans, el 
vestuari, la caracterització dels personatges, 
l'escenografia, i fins i tot l'argument detallat de 
cada escena del film que apareixia explicat al 
revers de cada cromo.  
 
En aquest apartat de l'exposició podem veure 
exemples de cromos de pel·lícules considerades 
perdudes com Marta and The Lowlands / Terra 
Baixa (J. Searle Dawley, 1914), La festa del blat 
(Josep de Togores, 1914) o Liberty (Jacques 
Jaccard, 1916).  
 
 
 
2.4. Canals de distribució 
 
En les seves primeres dècades d'existència, el col·leccionisme de cromos fou essencialment una 
estratègia publicitària. Tradicionalment la indústria de béns de consum, sobretot del sector 
alimentari, incorporava en els seus productes els cromos com a tècnica de fidelitzar els seus 
clients. Els cromos o apareixien dins el producte o bé es donaven al client a la botiga. Quan va 
aparèixer el cinema, aquesta temàtica va ser una de les més populars i utilitzades per la majoria 
de cases comercials per fidelitzar i incrementar els seus clients.  
 
2.4.1. Cromos amb xocolata   
 
A principi del segle XX, les 
empreses xocolateres eren els 
principals productors i 
distribuïdors de cromos. La gent 
gairebé considerava que tenien 
dret a ser obsequiats amb un 
cromo per la compra d'una rajola 
de xocolata. Les marques 
Amatller, Juncosa, Pi, Imperial o 
Torras són algunes de les que 
van tenir una producció de 
cromos més important i dilatada 
en el temps. Entre elles s'establí 
una aferrissada competència per 
atreure i retenir clients a través 
de l'obsequi de cromos. Per 
aquest motiu es feren sèries de 
cromos cada vegada més llargues per tal de retenir els clients al màxim possible.  
 
 
 



Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol. Girona    
 

 9 

2.4.2. Cromos i tabac  
 
Comerços i productes de tot tipus s'afegiren a la pràctica publicitària del cromo. Un dels casos 
més populars fou la indústria tabaquera. L'origen del cromo dins un paquet de tabac es remunta 
a la dècada de 1890 als Estats Units. El primer cromo de cinema el trobem el 1913 i formava part 
d'una sèrie de 96 retrats d'actors i actrius editats per l'empresa Major Drapkin. Els anys 1920 i 
sobretot la dècada de 1930 fou el moment àlgid dels cromos de cinema dins els paquets de 
tabac, període que coincideix amb un moment d'aferrissada competència entre les diferents 
marques. 
 
La dècada dels trenta és també l'època en què les empreses de tabac editen àlbums específics 
per enganxar els cromos que regalaven. L'àlbum es converteix en un objecte publicitari, fins i tot 
més que el cromo, perquè permetia incloure en gran el logo de la marca, un missatge publicitari, i 
era un objecte més durable que convertia la col·lecció en quelcom més preuat, semblant a un 
llibre. 
 

 
 
  
2.5. Cromos i jocs de taula  
 
Alguns cromos tenien la particularitat que, amb la 
col·lecció completa, també servien com a joc de 
taula. Els jocs del dòmino o de les cartes són un 
exemple clar d'aquest doble ús del cromo, que 
pretén augmentar l'afany col·leccionista d'estrelles 
del cinema o d’esportistes per part dels clients d'un 
producte, amb la utilitat dels cromos com a joc de 
taula. 
 
 
 
 
 
2.6. Més enllà de les estrelles  
 
La temàtica del cinema en els cromos va ser tan popular que es van arribar a fer col·leccions que 
anaven més enllà dels retrats dels actors i actrius o de les fotografies de les escenes d'un film.  
 
La història del setè art, la tècnica dels efectes especials en el cinema o com es roda una 
pel·lícula són alguns exemples de l'interès i la curiositat que hi havia per totes les facetes del 
món cinematogràfic.  
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CINEMA EN COLOR  

 
Després de la Segona Guerra Mundial, a l'edat d'or de 
Hollywood, el cinema segueix essent (juntament amb el 
futbol) un dels temes estrella dels cromos. Sobretot es 
feien àlbums d'algunes de les pel·lícules més populars 
destinades a un públic familiar.  
 
A la dècada dels anys seixanta, el col·leccionisme de 
cromos es va convertir en un fenomen global, quan per 
la seva distribució s'allibera d'altres productes i es 
converteix en un producte editorial independent. Es van 
començar a vendre sobres de cromos als quioscs i 
papereries d'arreu. Un dels principals impulsors d'aquest 
canvi fou l'italià Giuseppe Panini, quan el 1961 creà 
l'empresa que porta el seu nom, amb seu a la ciutat 
italiana de Mòdena, la qual es convertí en poc temps, i 
encara avui ho és, en el líder mundial de l'edició de 
cromos.  
 
Avui, en ple segle XXI, encara perviuen els cromos i la 
temàtica cinematogràfica hi és present com un mitjà de 
publicitat de les pel·lícules, però sense la força que havia 
tingut a l'època del cinema mut o de Hollywood. Les 
empreses de cromos només compren les llicències de 
les grans superproduccions o blockbusters d'èxit 
destinats a un públic familiar. Són molt populars els 
àlbums dedicats a sagues com Star Wars, Harry Potter o 
El Senyor dels Anells. 
 
Actualment, el col·leccionisme de cromos no és només 
una activitat d'infants, sinó també una afició per a adults. 
Malgrat que els mitjans electrònics són els més utilitzats 
per a la compravenda de cromos, encara persisteixen en 
moltes ciutats els llocs de trobada on petits i grans en 
fan intercanvi. En els darrers anys, la cotització dels 
preus de compravenda de cromos antics no ha parat de 
pujar, fins i tot alguns s'han venut mitjançant subhastes a 
preus exorbitants.  
 
Els cromos són el testimoni d'una època i d'una societat 
concretes en les quals van gaudir d'una gran popularitat. 
Són, en definitiva, un element cultural a preservar i 
difondre.  
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CONTINGUT DE L'EXPOSICIÓ 

 
 
Tot el material que es mostra en aquesta exposició és original i prové de la Col·lecció de Cromos de 
Cinema d'Albert Rossich. Una Col·lecció que és molt més extensa que el material que es pot veure a 
l'exposició i que és la primera vegada que s'exposa públicament.  
 
El contingut de l'exposició és el següent:  
  
 523 cromos originals exposats 
 111 àlbums de cromos originals exposats 
 50 altre material gràfic relacionat amb els cromos exposats 
  
 7 àlbums reproduïts per a què el visitant els pugui fullejar 
 
 752 cromos reproduïts digitalment en 6 pantalles  
 
 3 pantalles audiovisuals 
 
 1 pantalla tàctil per a la consulta interactiva de 4 àlbums de cromos digitalitzats 
 
  
L’exposició ocupa la sala d’exposicions temporals del Museu del Cinema: 120 m2. 
 
 
 
Relació del material original exposat 
 
 
ELS ORÍGENS DEL CROMO 
 
La estrella del cristiano. Nuevo devocionario completo. A.Pons i Cia. Barcelona, 1843.  Primer llibre imprès a Catalunya que inclou una 
cromolitografia  
Capsa-àlbum amb poesies il·lustrades amb cromos. Alemanya, 1858. 
Àlbum Manufacture Algérienne de Tabacs, Cigars & Cigarettes Mélia Freres. Alger. Ca. 1909  
Àlbum artesanal de cromos distribuïts per Ridaura  Cia. Papel de Fumar, Alcoy.  Ca. 1900 
Cromo publicitari dels grans magatzems Au bon marché, Maison Aristide Boucicaut, París. Ca. 1900. Col·lecció Tomàs Mallol 
Àlbums des Célebrités Contemporaines publié par Lefèvre-Utile, Nantes. 1905  
Àlbum Hojas de fototipias de las cajas de cerillas. Serie 13. Ca. 1900. Dibuixat per: M. Moreno Rodriguez.  
 
EL CINEMA EN BLANC I NEGRE 
 
Les pel·lícules  
 
Vitrina 1 
Álbum  para Tikets Escenas de películas Ed.Reclame Films Barcelona. Ca. 1920 
Álbum  para Tikets Escenas de películas Ed.Reclame Films Barcelona. Ca. 1920 
Album Susini a sus favorecedores. Marca de tabac.  Cuba, Anys 20. 624 cromos  
 
Vitrina 2  
Tiempos modernos. Modern Times. Estats Units. 1936. Chocolates Canadell, Cupones La Acción. Sèrie de 40 cromos. 
 
Vitrina 3 
1-Marco Antonio y Cleopatra. Marcantonio e Cleopatra. Itàlia, 1913. Salón Frégoli. Teatro de la Marina. Barcelona.  
2- Los tres mosqueteros. Les trois mousquetaires. França, 1912.  Film d'Art. Salón Frégoli. Teatro de la Marina. Barcelona. 
3- Adlantis. Dinamarca, 1913. Cines Smart Cine i Cine Mundial 
4- La Tormenta o la novela de un grumete. L’orage. França, 1917. Cine Mundial 
5- Adriana Lecouvreur. Itàlia, 1919. Cine Mundial 
6- El caballero de Casa Roja. España, 1914. Cine Smart 
7- El rubí del destino. Il rubino del destino. Itàlia, 1914. Cine Smart 
8- La mujer desnuda. La donna nuda. Itàlia, 1914. Cine Smart  
9- Cuando el imperio del terror. Anys 1910. Cine Unión. 
10- El hombre y la osa. Anys 1910. Cine Unión.  
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11-El principe loco. 1914. Cine Unión.  
 
Vitrina 4 
1- Cada perla una lágrima. Each pearl a tear. Estats Units, 1916. Chocolat Impériale. Sèrie de 6 cromos 
2- Eva vengativa. Chifonnette. França, Itàlia, 1917. Chocolat Impériale. Sèrie de 6 cromos 
3- La pecadora casta. La peccatrice casta. Itàlia, 1919. Chocolat Impériale. Sèrie de 6 cromos 
4- Frou-frou. Itàlia, 1918.  Chocolat Impériale. Sèrie de 24 cromos 
5- Jerusalen Libertada. La Gerusalemme liberata. Itàlia, 1918. Chocolat Impériale. Sèrie de 6 cromos 
6- Nana. Una donna funesta. Itàlia, 1918. Chocolat Impériale. Sèrie de 18 cromos 
7- El vértigo. Vertigine. Itàlia, 1919. Chocolat Impériale. Sèrie de 6 cromos 
8- Adiós, juventud! Addio giovinezza! Itàlia, 1918. Chocolat Impériale. Sèrie de 6 cromos 
9- Amor que mata. Le secret de Geneviève. França, 1916. Chocolat Impériale i Chocolate Pi. Sèrie de 6 cromos 
10- Carnavalesca. Itàlia, 1818. Chocolat Impériale i Chocolate Pi. Sèrie de 12 cromos 
11- La favorita del Maharajah. Maharadjahens yndlingshustru I. Dinamarca, 1917. Chocolate Salas. Sèrie de 6 cromos 
12- Fedora. Itàlia, 1916. Chocolate Salas. Sèrie de 6 cromos 
13- La pequeña atolondrada. La trilogia di Dorina. Itàlia, 1917. Chocolat Impérial. Sèrie de 6 cromos 
14- Rapsodia satánica. Rapsodia satanica. Itàlia, 1917. Chocolat Impériale i Chocolate Pi. Sèrie de 6 cromos 
15- La vagabunda. La vagabonda. Itàlia, 1918. Chocolat Impériale i Chocolate Pi. Sèrie de 6 cromos 
 
Vitrina 5 
1- Fabiola o los mártires cristianos. Fabiola. Itàlia, 1918. Chocolates Amatller. Sèrie de 18 cromos.  
2- Judex. Episodio 3. La jauría fantàstica. Judex. La meute fantastique. França, 1917. Chocolate Pi. Sèrie de 12 cromos 
3- Los jinetes de la luna. The Moon Riders. Estats Units, 1920. Chocolate Pi. Sèrie de 53 cromos 
4- La nueva misión de Judex. Episodio 4. El aposento de las trampas. La nouvelle mission de Judex. França, 1918. Cocolate Pi. Sèrie de 54 
cromos 
5- Judex. Episodio 7. La mujer enlutada. Judex. La femme en noir. França, 1917. Chocolate Pi. Sèrie de 7 cromos 
6- Tosca. Itàlia, 1918. Chocolates Amatller. Sèrie de 18 cromos.  

 
Vitrina 6 
1- El gran charco. The Big Pond. Estats Units, 1930. Estampas del Cinema. Editorial Gràfica. 8 cromos 
2- El blanco trágico. The Bull’s Eye. Estats Units, 1917. Chocolate Pi. Sèrie de 54 cromos 
3- La máscara roja. The Purple Mask. Estats Units, 1916. Chocolate Pi. Sèrie de 80 cromos 
4- La vida de Cristóbal Colón y su descubrimiento de América. Christophe Colomb. França, Espanya, 1916. Chocolate Mundial. Sèrie de 30 

cromos  
 
Les estrelles 
 
Vitrina 7 
Àlbum Cupón Peninsular. Tomo I. 1932. Helios Palafox, Madrid.  
Àlbum Colmado Mádico, Obsequi als seus clients. Reus. Sésor, Barcelona. Ca. 1930 
Àlbum Caramelos Estampas de Cine. Granada. Ca. 1930  
 
Vitrina 8 
Álbum para postales La Novela Semanal Cinematogràfica. 1924 
Álbum para postales La Novela Semanal Cinematogràfica. 1922-23 
Àlbum infantil Vda. Moya. Exportación de Azafranes y condimentos. Novelda, Alicante. 1943 
Àlbum Estrellas de cine, Cromos deportes e instrucción. València, 1941.  

 
Vitrina 8.1 
Àlbum Martini Rossi. Imatges sobre suport cel·luloide. Barcelona, 1935.  
 
Vitrina 9 
Los artistas cinematográficos en la intimidad. Chocolates Amatller. 1925 
Viola Dana- Colleen Moore- Alice Day- Lew Cody- Colleen Moore i John McCormick 
Viola Dana-  Cecil B. De Mille, Rod La Rocque i Julia Faye- Marion Nixon- Jackie"Chiquilín" i Robert Coogan- Vivian i Rosita Duncan 
Red Grange (béisbol) i Marion Davies - Pauline Starke - Tomas Meighan, Jeanine Macpherson Lois Wilson, Cecil B. de Mille, Conrad Nagel i 
Gloria Swanson-  Frank Lloyd, Norma Talmadge i Conway Tearle - Jackie Coogan "Chiquilín" i el golfista Gene Sarazen 
Adolphe Menjou i la seva mare - George Siegmann i dos nens - Antonio Moreno a Barcelona - Walter Hiers - Leatrice Joy i Edmund Burns  
Wanda Hawley - Antonio Moreno i Alice Terry - Betty Compson - Clara Windsor - Lois Wilson 
Jack Pickford i Beatrice Lille - Hoot Gibson amb la seva família - Pola Negri i Mr. Lasky de Famous Playeds Lasky Corporation - Lew Cody, Mae 
Busch, Gertrude Olmstead i Robert L. Leonard en un descans del rodatge - Norma Shearer i James Kirkwood i la resta de l'equip en un descans 
del rodatge   
Claire Windsor i el seu fill Billy - Billie Dove - Richard Dix i Bebé Daniels - Gwen Lee, Mary Stuart, Estelle Clark, Kathleen Key, Rose Blossom, 
Tom O'Brien, Charles Ray - Ernest Gilles, Douglas Gilmore i Cecil Holland - Lars Hanson, Greta Garbo i John Gilbert  
Gloria Swanson -Gloria Swanson i el seu marit Marquès de La Falaire i els convidats a una festa a casa seva - Lois Wilson a la perruqueria - 
Marshall Neilan, Ronald Colman, Paul Ellis, Lew Cody i Blanch Sweet tocant - Dinar de la Metro-Goldwin-Mayer 
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Vitrina 10 
Rodolfo Valentino. Chocolates Amatller. Sèrie de 18 cromos. Ca. 1926. 

 
Amb Florence Vidor   Rodolfo Valentino   Amb Elena d’Aloy 
Amb Vilma Banky   Pola Negri  Amb Lila Lee 
Amb Bebe Daniels  Norma Talmadge  Amb Vilma Banky 
Amb Gloria Swanson Amb Mary Pickford Amb Greta Nissen 
Amb Wanda Hawley  Amb Gloria Swanson Amb Billie Dove 
Amb Alice Terry  Amb Lilian Gish Amb Leatrice Joy 

 
Mary Pickford representada en 18 cromos de diverses marques i col·leccions 
 
Vitrina 11 
Notabilidades de la pantalla. Chocolates Selectos Evaristo Juncosa Pañella, Barcelona. Ca. 1920 - 1930 
 
Vitrina 12 
Artistas cinematográficos Chocolate Amatller. Ca. 1920-1930 
Entrades "Cine Pathé" Agencia Cinematográfica J. Verdaguer Barcelona. Ideal Reclame.  Ca. 1915-1930.  
Alma Hinding - C. Ledesma - Rita Sacchetto - Hesperia 
Cromos sèrie "Artistas populares "  I. C. Plauber Barcelona. Distribuïts per diverses marques de xocolata. Sèrie de 42 cromos. Anys 20 
Francesca Bertini - Roscoe Arbucle (Fatty) - Maria Jacobini - Nick Winter - Frank Mayo - Maria Walcamp - Max Linder - Pina Menicelli 
 
Vitrina 13 
Célebres artistas cinematográficos E. Juncosa. Ca. 1920-1930 
Glorias del cine. Orthi Tarragona, Arturo Vidal Palma de Mallorca, Evaristo Juncosa Pañella. Diverses sèries de 20 cromos cadascuna. Ca. 1920-
1930 
Artistas célebres del film. Chocolate Amatller, Pedro Sabater Pastells (Figueres), Viladas, A.Aluja Pons. Ca. 1920-1930 
Sèrie Huecogravado Mumbrú Barcelona Chocolate E. Juncosa, Polvos Montseny, Chocolates Regina Juan Sabater. Ca. 1920-1930 
 
Les pel·lícules perdudes 
 
Vitrina 14 
Tierra Baja . Marta of the Lowlands. Estats Units, 1914. 6 cromos. Àlbum para Tikets Escenas de Películas Reclame films Barcelona 
La festa del blat. La fiesta del trigo. Catalunya, 1914. 6 cromos Àlbum para Tikets Escenas de Películas Reclame films Barcelona  
Lorena. França, 1918. Eclipse Films Amatller Marca Luna. Sèrie de 18 cromos 
 
Vitrina 15 
Libertad. Liberty. Estats Units, 1916. Chocolate Pi. Sèrie de 40 cromos 
 
Canals de distribució: cromos amb xocolata 
 
Vitrina 16 
Àlbum Las Joyas del Cine. Chocolate Mundial. Anys 30 
Àlbum Amatller Postales de cine. Marca Luna. Ca 1920-1930 
Àlbum Artistas de la Pantalla. Chocolates Ferru. 1956 
Àlbum Estrellas Famosas de la Pantalla. Barritas Torras. Anys 50 
 
Vitrina 17 
Diversos cromos distribuïts per marques de xocolata de diferents llocs de Catalunya i Espanya. 
 
Canals de distribució: cromos i tabac 
 
Vitrina 18 
Diversos cromos distribuïts per marques comercials i establiments de diferents tipus.  
 
Vitrina 19 
Gold Film Bilder Constantin nº23 Album 1. Alemanya, 1933 
An Album of Film Stars John Player &Sons second series. Alemanya, ca 1935 
Ramses Filmbilder, album 1, 1936 
Haus Bergmann Farb-Filmbilder, Dresden, 1934.   
Àlbum Caramelos Foto-Cine. Cadis, anys 40 
 
 
Cromos i jocs de taula 
 
Vitrina 20 
Dominó artístico Los ases del teatro y del cine. Chocolates Jaime Boix. Anys 20 
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Baralla espanyola Artistas cine Rompe-Cabezas. Xocolates Fins d’Esteve Casas. Anys 20 
Veinticuatro películas de Charlot, Chocolates Torras. Anys 20 
Baraja cinematográfica. Chocolates Jaime Boix. Anys 20 
Baraja de estrellas cinematográficas. Chocolate Evaristo Juncosa. Anys 20 
Los ases del cine. Chocolates Amatller. Anys 20 
Figuras del cine. Chocolates Orthi. Anys 20  
Baralla espanyola. Chocolate Torras. Anys 30 
 
Dòmino cinematogràfic amb imatges d’ombres al revers. Xocolates Riucord, La Vencedora, Francisco de Lara, Smart y Elefante, Monrabá i El 
Niño. Anys 20 
 
Més enllà de les estrelles 
 
Vitrina 21 
Àlbum Historia del cine. Primera i segona part. Exclusivas Ferma, 1954-1960  
Trucos de cine / Trucos cinematográficos. Cine: las apariencias engañan. Dibuixos de Jacint Bofarull. Catre-baño, Aspirina Bayer. 1931 
 
Vitrina especial 
Astros y estrellas del Firmamento Cinematográfico. Editorial Bruguera. Barcelona, 1943. 322 cromos. 
 
 
EL CINEMA EN COLOR 
 
Vitrina 1 
La mansión del terror. Aston de Ediciones. 1990 
Harry Potter y la piedra filosofal. Panini, 2001 
 
Vitrina 2 
Astros y estrellas del firmamento cinematográfico. Editorial Bruguera. 322 cromos. 1943 
La conquista del oeste. Colección de 200 fotogramas a todo color. Ed. Bruguera 1963 
Astros y estrellas del cinema, Cromos cultura. Album 12è. Editorial Bruguera. 1942 
Ivanhoe. 156 fotos. Editorial Cine. Gráficas Guada. 1953 
Sissí. Colección de 200 fotografías a todo color. Editorial Bruguera. 1956 
 
Vitrina 3 
Estrellas de hoy. Álbum 1º,128 fotografias. Editorial Bruguera. Anys 40 
Los diez mandamientos. Colección de 210 cromos, Editorial Bruguera. 1959.   
Quo Vadis. 210 fotogramas. Ediciones Cliper.  1954 
Artistas del cinema. Cromos Fher. Anys 50 
Album de bolsillo Cromos Mosquito. Colección de 360 artistas de la pantalla. Editorial Cisne. 1940 
Cromos Dunkita. Edigraf. 1987 
Album con biografías Artistas de Cine. Ed. Guillermo G. Mira. 1943 
Cinelandia, album nº 1. Editorial Bruguera. 1946 
Las estrellas del cine y sus gestos. T.G. de Rafael Gómez-Menor, Toledo. Ca. 1930 
Marcelino en el cielo. Cartell publicitari. 1958 
 
Vitrina 4 
Estrellas de cine Nestlé. 1936 
Estrellas de la pantalla. Editorial  Ruiz Romero. Ca. 1954 
 
Quiosc 
 
Artistas del cinema. Cromos Fher. Anys 50 
Artistas famosos. Chocolates Montseny. 1958 
Astros del cine. Chocolates San Jorge, Blanco y negro, Doria. 1958 
Estrellas de Cine Nestlé. 1936 
Estrellas de la pantalla, colección de microposatales en fotobrillo. Editorial Ruiz Romero. Ca. 1954 
Estrellas de la pantalla.  Editorial Ruiz Romero. Ca. 1954  
Estrellas del cine, 1ª serie. Colección Fher. 1959. 
Famosas estrellas de la pantalla, 128 fotografias a todo color. Editorial Bruguera. 1956 
Famosas estrellas de la pantalla, 144 fotografias a todo color. Editorial Bruguera. 1956 
Famosas estrellas de la pantalla, 216 fotografias a todo color. Editorial Bruguera. 1956 
Famosas estrellas de la pantalla, fotografias a todo color. Editorial Bruguera. 1956 
 
Àlbums: 
Álbum de fotografías en technicolor de la película Robin de los bosques. Ediciones Cliper. 1945 
Álbum Nicolás 4 grandes películas Warner Bros. Colt 45, Montana, Tambores lejanos, Paralelo 38. 1953 
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Arenas sangrientas, 128 fotografías. Exclusivas Floralva.  1951-52 
Batman. Aston de Ediciones. 1989 
Ben Hur Colección de 216 fotogramas a todo color. Editorial Bruguera, 1960 
Cromos año 2001 Dubble Bubble. Fleer Española. 1968 
Dodge ciudad sin ley. Album Fher. Distribución Balet y Blay. 1949 
Dónde vas Alfonso XII. Editorial Fher. 1960 
E.T. El extra-terrestre. Ediciones Este. 1982 
Efectos especiales. La magia del cine y t.v.. Aston de Ediciones. 1988 
El Cid Álbum para cromos. Editorial Fher. 1962 
El corsario negro. 120 cromos. Panrico. 1977 
El príncipe valiente en cinemascope. Álbum de las galleticas La Estrella y del Fenix Malteado Vitaminado. 1955 
Frankenstein y el hombre lobo. 1946 
Fray Escoba. Colección de 196 fotografías. Editorial Bruguera. 1962 
Freddy. Cuscó Artes Gráficas. 1991 
Grease (Brillantina) Libro para cromos. Paramount Pictures. 1978 
Gremlins. Panini. 1984 
Harry Potter y la piedra filosofal. Panini, 2001  
Indiana Jones y el templo maldito. Pacosa Dos. 1984 
Ivanhoe. 156 fotos. Editorial Cine. Gráficas Guada. 1953 
Jurassic Park. Parque Jurásico. Ediciones Este. 1992 
La caída del imperio romano. Album Fher. 1965 
La chica del trébol. Editorial Fher. 1964 
La conquista del oeste. Colección de 200 fotogramas a todo color. Ed. Bruguera 1963 
La guerra de las galaxias. El imperio contrataca.  Editorial Fher, 1980 
La guerra de las galaxias. El retorno del Jedi. Pacosa Dos, 1983  
La guerra de las galaxias. Pacosa Dos. 1977 
La mansión del terror. Aston de Ediciones. 1990  
La vuelta al mundo en 80 días. Cusco. 1957 
Las minas del rey Salomón. 168 fotografías en colores. Ediciones Cliper. Ca. 1952 
Les aventures de Tarzan. Chocolat Coop. Micheroux, Metro Goldwyn Mayer. Ca. 1950  
Los diez mandamientos. Colección de 210 cromos, Editorial Bruguera. 1959.   
Los Goonies. Pacosa Dos. 1985 
Los tambores de Fu Manchú. Cromos Fher. 1942 
Los tres mosqueteros. Álbum de 144 fotografías a todo color. Editorial Bruguera. 1950 
Los vikingos. Àlbum de 150 cromos esmaltados a todo color. Editorial Mateu. 1959 
Marcelino pan y vino. Chamartín S.A. 1955 
Marisol en Tómbola. Editorial Fher. 1962 
Mary Poppins. Géneros de Punto Verdera.  1965 
Mujercitas. 167 fotografías. Ediciones Cliper. 1951   
Quo Vadis. 210 fotogramas. Ediciones Cliper.  1954 
Ringenes Herre Atter en konge. Trilogy Sticker Collection. (The Lord of the rings) Topps Europe Ltd. 2004 
Robin Hood Un libro de oro de estampas.  Walt Disney. Editorial Novaro. 1964 
Robocop. The Series. Merlin Publishing, 1995 
Simbad y la princesa. Chocolates Juncosa. 1959 
Sissí emperatriz. Colección de 200 fotografías. Editorial Bruguera,  1957 
Star Wars Episode One. Merlin Publishing.  1999 
Star Wars Episode. El despertar de la força. Disney. 2015 
Superman. Editorial Fher. 1979 
Terminator 2. El día del juicio. Cuscó Artes Gráficas. 1991 
The Amazing Spider-man. Panini. 2012 
 
Marcelino en el cielo, cartell. 1958 
Artistas del Cinema, cartell.  
 
 
Els audiovisuals 
 
6 pantalles on es reprodueix en total la imatge de 752 cromos no exposats:  
 
§ Pantalla de la vitrina 4: 15 sèries completes de cromos de pel·lícules dels anys 10 (156 cromos) 
§ Pantalla de la vitrina 5: Sèrie del film Los jinetes de la luna. The Moon Riders. Estats Units, 1920. Chocolate Pi. Sèrie de 53 cromos 
§ Pantalla de la vitrina 6: Sèries dels films:  

o El blanco trágico. The Bull’s Eye. Estats Units, 1917. Chocolate Pi. Sèrie de 54 cromos 
o La máscara roja. The Purple Mask. Estats Units, 1916. Chocolate Pi. Sèrie de 80 cromos 
o La vida de Cristóbal Colón y su descubrimiento de América. Christophe Colomb. França, Espanya, 1916. Chocolate 

Mundial. Sèrie de 30 cromos  
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§ Pantalla de la vitrina 11: 112 cromos de la sèrie de retrats d'actors i actrius "Notabilidades de la pantalla" 
§ Pantalla de la vitrina 12: 213 cromos de la sèrie de retrats d'actors i actrius "Glorias del cine" 
§ Pantalla de la vitrina 15: Cromos de la sèrie del film ¿Quien es el número uno?. Who is the number one. Estats Units, 1971. Chocolate 

Pi. Sèrie de 54 cromos 
 
 
Àlbums reproduïts 
 
Reproducció digital (pantalla tàctil) 
 
§ An Album of Film Stars. John Player & Sons. Third series. Gran Bretanya, després de 1938 
§ The Film Star Album. Piccadilly Juniors Oval Film Star Photos, Carreras Limited. Gran Bretanya, 1934  
§ Bunte Film Bilder, Cigaretten-Bilderdienst. Alemanya, 1936 
§ Gold Salem Gold-Film-Bilder. Album 1. Salem Cigarettenfabrik. Alemanya, 1933 

 
Reproducció en paper 
 
§ Álbum  para Tikets Escenas de películas (1) Ed.Reclame Films Barcelona. Ca. 1920 
§ Álbum  para Tikets Escenas de películas (2) Ed.Reclame Films Barcelona. Ca. 1920 
§ Album Susini a sus favorecedores. Marca de tabac.  Cuba, Anys 20. 624 cromos  
§ Álbum para postales La Novela Semanal Cinematogràfica. 1924 
§ Las estrellas del cine y sus gestos. T.G. de Rafael Gómez-Menor, Toledo. Ca. 1930 
§ Astros y estrellas del firmamento cinematográfico. Editorial Bruguera. 322 cromos. 1943 
§ El Cid Álbum para cromos. Editorial Fher. 1962 

 
 
 
 
 
Imatges de l'exposició per a premsa 
 
Podeu descarregar-vos imatges a alta qualitat d'alguns dels materials exposats a la nostra pàgina de 
Flickr: 
 
https://www.flickr.com/photos/museudelcinema/albums/72157668834742957 
 
Cal citar sempre el crèdit que consta en el text de descripció de la fotografia, juntament amb la 
denominació de la seva procedència:  
 
   Col·lecció Albert Rossich 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 
 
 
VISITA GUIADA AMB ALBERT ROSSICH 
 
Diumenge, 7 d'octubre de 2018 
Diumenge, 4 de novembre de 2018 
 
12.00 h  
Museu del Cinema 
 
 
Cromos i col·leccionisme. L'exemple de la col·lecció de cromos de cinema d'Albert Rossich  
 
Albert Rossich és un gran col·leccionista de material imprès en paper (llibres, plecs solts, revistes, cromos, 
còmics, programes de cinema, retallables, recordatoris, cartells, impresos publicitaris...). Desenes de milers 
d'objectes conformen la seva col·lecció, que anat creant al llarg dels darrers cinquanta anys. Això li ha 
permès adquirir una gran experiència com a col·leccionista, especialment d'aquesta tipologia de material en 
paper.  
 
En aquesta visita guiada, Albert Rossich no només ens explicarà la història del cromo i la seva relació amb 
la indústria cinematogràfica a través del material original que es mostra a l'exposició, sinó que també 
donarà algunes claus sobre el procés de formació de la seva gran col·lecció. Una visita pensada tant per a 
cinèfils i mitòmans, com a per a col·leccionistes en general. 
 
Activitat gratuïta 
Cal reserva prèvia: 972 412 777 o activitats@museudelcinema.cat 
Places limitades 
 
 
 

 
Girona, juliol de 2018 

 
 


