
 

 

L'any 1937 el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya dirigit per Jaume Miravitlles va 
crear Laya Films amb l'objectiu de produir la filmació i exhibició de noticiaris i documentals per contribuir 
des del cinema a la defensa de la República. 
 

Catalunya màrtir, Espanya al dia i Els tapers de la Costa formen part de la llista de Bàsics del cinema cata-
là, on trobem títols com L'hereu de Can Pruna, de Segundo de Chomon (1904), Apartado de Correos 1001, 
de Julio Salvador (1958) o Noche de vino tinto de Jose María Nunes (1966), recuperats al Centre de Con-
servació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya. 
 

Catalunya màrtir es troba des dels anys 80 al fons filmogràfic de la Filmoteca de la Generalitat de Catalu-
nya per una còpia localitzada a l'arxiu del MH president de la Generalitat a l'exili Josep Tarradellas. No 
obstant, es va localitzar una altra còpia que va guardar Josep Farreras, exiliat a Mèxic que va lliurar a la 
televisió de Catalunya. 
 

Catalunya màrtir va ser un document especialment produït per recollir la solidaritat de França i altres de-
mocràcies europees, es va exhibir en un cinema dels Camps Elisis amb l'assistència del President de les 
Corts Martínez Barrio i diverses personalitats del món de la cultura com Jean Renoir. 
 

Aquestes imatges tenen el gran valor de transmetre'ns l'escassa memòria visual conservada i que deixa 
constància de la tragèdia viscuda per la població. 

     Fem memoria 

     Cinema documental    En col·laboració amb Sabadell per la República 

FilmoXarxa-Filmoteca de Catalunya/ICEC 
Guerra civil a Catalunya 
Proyecció de tres documentaris produïts per Laya Films 

Dimarts 9 d’abril 2019  |  Sessió única: 20.00  h 

Cineclub 

 Sinopsi 

L'any 1938, Barcelona i altres po-
blacions catalanes van ser l'objec-
tiu dels bombardejos de l'aviació 
italiana i alemanya,  dirigits contra 
la població civil, amb el resultat 
de milers de morts i ferits, utilitza-
des com a camp de proves de guer-
ra emprades posteriorment durant 
la II Guerra Mundial. 

Fitxa tècnica 

Càmares:  ................. Biadiu, Agulló,  

                                  Perera, Maristany, 

                                  Berenguer, Castanyer. 

Guió  ......................... Jaume Miravitlles 

Productor  ................. Laya Films 

Comentaris:  ............. Jaume Miravitlles 

Muntatge (Compilació) J. Marsillach 

Laboratoris:  ............. Cinefoto Fontanals 

Durada  .................... 25 minuts 

País  ......................... Catalunya     

Any  .......................... 1938 

Catalunya Màrtir 

 

Espanya al dia Els tapers de la costa 
(Industrias del corcho) 

 Sinopsi 

Relata alguns episodis de la 

guerra, les victòries al front 

d'Aragó, la batalla d'Arganda 

amb la captura de carros de 

combat i el paper de les Briga-

des Internacionals. 

Fitxa tècnica 

Productor  ...... Laya Films (Barcelona)/ 

                       Popular Films. (València) 

País ............... Catalunya 

Any................. 1937/1938 

 Sinopsi 

Documental sobre la fabrica-

ció de taps de suro, amb imat-

ges de la industria de taps de 

suro de Sant Feliu de Guixols 

(Baix Empordà) 

Fitxa tècnica 

Director  ............ Ramon Biadiu Cuadrench 

Guió  ................. Ramon Biadiu Cuadrench 

Productor  ......... Laya Films (Barcelona) 

Música original  (Comentaris) Ramon Martori 

Fotografia  ........ Ramon Biadiu Cuadrench 

País  ................. Catalunya     Any …. 1937 
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“El silencio de otros” confronta 

l'anhel de justícia dels protagonis-

tes amb l'oblit imposat per la 

Transició. Durant sis anys els 

autors van seguir les peripècies 

de persones, víctimes de la dicta-

dura del règim encapçalat per 

Francisco Franco, per impulsar el 

que s'anomenat la Querella     

Argentina. El pacte de l'oblit  

continua a Espanya més vigent 

que mai i es pot veure en la difi-

cultat d'obrir foses comunes per 

identificar i recuperar els cosos 

de familiars assassinats pels 

“vencedors” de la guerra, en la 

impossibilitat de jutjar els respon-

sables del règim i els autors mate-

rials de la repressió i la tortura, o 

d'esclarir milers de robatoris i 

tràfic de nadons sistematitzat amb 

criteris eugenèsics i “morals”. 
 

Almudena Carracedo i Robert 

Bahar també van guanyar un  

Emmy per Made in L.A (“Fet a 

Fitxa tècnica 

     Estrenes 

     Cinema documental    En col·laboració amb Sabadell per la República 

El silencio de otros 
 Almudena Carracedo i Robert Bahar, 2018 

Projecció: Cinemes Imperial 

Dijous 11 d’abril 2018  |  Sessios: 20.00  i 22.30 h 

Cineclub 

 Sinopsi 

Documental que recupera la me-

mòria de 21 dones belgues d’origen 

jueu i d’ideologia comunista, que 

van viatjar milers de kilòmetres 

per cuidar a l’hospital d’Ontinyent 

als que combatien el feixisme a 

Espanya.  

Director:  ............ Almudena Carracedo i 

Robert Bahar 

Guió:  ................. Almudena Carracedo i 

Robert Bahar 

Productor:  ......... Semilla Verde Productions 

Ltd, 

Producció  

executiva:  ......... Pedro i Agustín Almodovar 

Música original:.. Leonardo Heiblum i Jacobo 

Lieberman 

Fotografia:  ........ Almudena Carracedo 

Muntatge ........... Kim Roberts i Ricardo 

Acosta 

Durada  .............. 95 minuts 
País  .................. Espanya/EUA 

Los Ángeles) que narra la història 

de tres immigrants llatines que 

treballen a Los Ángeles i lluiten 

per aconseguir el reconeixement 

de drets laborals. 
 

En paraules d'Almudena Carrace-

do: “Nuestros padres no nos lo 

contaron y nosotros no podemos 

explicarlo a nuestros hijos porque 

no lo sabemos...”, “...caminamos 

por calles (con nombres) que no 

sabemos quien eren...criminales 

de guerra...”, “és una lucha de las 

víctimes... que afecta a toda la 

sociedad.” “muchos jóvenes salen 

diciendo, dónde està la Histo-

ria...me la han robado.” Almude-

na Carracedo practica el cinema 

compromès amb la gent. 
 

El silencio de otros és un clam a 

recuperar la memòria i trencar el 

silenci imposat amb la Transició 

però que és “antic i molt llarg.” 

Cineclub Sabadell 

cinemes 
IMPERIAL 


