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“EL CAFÈ DE LA MARINA”, L’AMARG REGUST A XICOIRA

Després de la proclamació de la II República el 1931, amb l’embranzida que el cinema anava assolint,
Ventura Gassol, conseller de Cultura de la Generalitat republicana va endegar el 1932 la creació del
Comitè del Cinema, integrant-hi distingides personalitats del món de l’educació  i de la cultura, com l’in-
signe pedagog Alexandre Galí, Josep Carner-Ribalta, Guillem Díaz-Plaja entre d’altres... Si bé els objectius
escrits són realment admirables, poca va ser realment la incidència vers la consolidació del cinema a
Catalunya i nul·la sobre els qui decidien quina obra havia de ser portada a la pantalla. I també és cert
que, quan podien decidir-ho, astora veure per quines obres s’inclinaren, com veurem en la primera actua-
ció del doblatge al català.

Amb l’arribada a Catalunya, i a Barcelona en concret, durant la dècada dels anys vint de nombrosos immi-
grants vinguts d’altres comunitats de parla no catalana, amb motiu de l’ingent oferta de treball en mà d’o-
bra que oferia l’Exposició Internacional, la irrupció del cinema sonor posaria entre l’espasa i la paret a
les productores sobre quin tipus de cinema tindria més èxit. I en cinema, èxit equival sota paràmetres
industrials, a taquilla.

Davant el sempre controvertit tema del doblatge –que avui encara suscita debats apassionats – el Comitè
del Cinema escullí com a primera pel·lícula doblada al català, en un intent de “normalitzar” l’ús de la llen-
gua catalana a les pantalles, una insignificant comedieta francesa, dirigida per André Chotin, amb l’actor
còmic i cantant Fernandel, Bric à Brac e Compagnie (1931), coneguda aquí amb el nom de Draps i ferro
vell. Cap incidència va significar que l’espai de  l’Estudi Orphea fos cedit pel govern de la Generalitat, pel
que fa a un cert aprofitament educatiu i social, a més de gaudi i divertiment amb certa relació a la cultu-
ra del país.

Apart del primer film Pax, de Francisco Elías, en v.o. francesa, la primera obra totalment cantada que s’hi
filmà fou Carceleras (1932), de José Buchs, una sarsuela ambientada a Andalusia, farcida de tòpics:
amors traïts, crims i passions desfermades; Mercedes (1933), d’estil més europeu i amb alguna part en
català;  Boliche (1933), també d’Elías, tenint com a protagonistes el trio musical de tangos argentí format
per Irusta, Fugazot i Demare, que gaudia de gran èxit a Barcelona... Temes catalans?  Ben palès que no.

Era clar que calia cercar un nivell més alt pel que feia als films que es veien a les pantalles catalanes. I
com era ja habitual, les adaptacions de guions teatrals, enlloc de pensar una obra netament cinematogrà-
fica, fornien els temes per a la realització de films. Per què s’escollí l’obra El Cafè de La Marina per a ser
portada al cinema? Amb paraules del mateix Josep M. De Sagarra, quan repassa la seva obra teatral a
les seves Obres completes1

“... de tot el meu teatre anterior a 1936, jo crec que La filla del Carmesí és l’única obra que manté algu-
nes qualitats, d’acord amb els meus gustos actuals... Martínez Sierra l’estimava sobre totes les meves
comèdies, i tenia la intenció d’incorporar-la als seus propòsits, quan una ventada cinematogràfica s’en-
dugué Caterina Bárcena a Hollywood. Més tard, la guerra espanyola desarticulà les proposicions d’una
casa americana per a convertir la meva comèdia en film”.  És a dir: una obra literària catalana desvetllà
interès per a ser convertida en film a Estats Units, però no aquí. A jutjar per les pròpies paraules de l’es-
criptor, l’obra que escollia Domènec Pruna no era de les que ell més apreciava. Reconeixia quina fou la
realitat en el teatre a l’estrena al Teatre Català (Romea) el 14 de febrer de 1933:

“...em –vaig- decidí a fer, dintre els meus procediments, un assaig de comèdia amarga sobre el món dels
pescadors de la Costa Brava. El Cafè de la Marina em penso que hauria pogut ser un drama important,

1. Sagarra, Josep M. de, Teatre I - Obres completes. Editorial Selecta. Barcelona,1979 (amb  pròleg del mateix autor).
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El Cafè de la Marina (1933) de Domènec Pruna.

Un primer pas sense continuïtat immediata al cinema sonor català

si jo hagués decidit a tirar al dret, i no hagués donat a la meva obra aquell final de les comèdies, en el
qual tot acaba bé. El Cafè de la Marina és possible que tingui poc relleu, i que una certa grisor i una certa
monotonia no acabin de produir el contrast que jo ambicionava. Alguns moments d’aquella comèdia, però,
jo me’ls estimo, com els més reeixits del meu teatre d’aleshores. D’El Cafè de la Marina se’n va fer un
film amb dues versions, una catalana i una altra castellana... S’ha de confessar que el film del Cafè de
la Marina, malgrat el decorat de Pere Pruna i uns meravellosos exteriors del Port de la Selva, va ser un
film poc afortunat”.

Les presses. Sempre les presses: una obra estrenada al teatre el 14 de febrer del 1933, ho fou el 23
de febrer de l’any següent a les pantalles. L’escassetat de diners, el mal acabat de l’obra a la qual, si
l’autor ja reconeixia com a impregnada de certa “grisor”, calia un guió més acurat, un muntatge precís...
La indústria cinematogràfica, escadussera i avara de ràpids guanys, no va fer massa esforç per perseve-
rar, posar mitjans adients que haurien permès crear una bona base per un cinema català, del que enca-
ra avui estem mancats.

La crítica catalana prou maldava per fer esforços de veure el costat favorable dels films que s’anaven
rodant al país, però d’alguns d’ells ja no es veieren en cor de posar cap mot afalagador.

El treball de Javier Muñoz Felipe investiga a fons aquest film que la crítica titllà en el seu moment de fracàs
rotund i que el públic rebutjà, atesa la durada d’una sola setmana en cartell, cosa que dona fe del poc
èxit assolit. La investigació va desgranant pas a pas les expectatives que s’hi posaren, essent obra d’una
de les personalitats més rellevants del teatre català, Josep M. De Sagarra, al que cal sumar la participa-
ció d’un altre reconegut artista plàstic: en Pere Pruna. L’autor fa un repàs exhaustiu a tots i cadascun dels
documents trobats sobre el film, cercats en diversos i llunyans arxius. I atès que no queda ni un pam de
pel·lícula del què es rodà –ara com ara- és de gran valor tenir aplegats i sistematizats de manera admira-
ble aquest conjunt de documents cercats sobre aquesta pel·lícula. És d’agrair, a més, que hi hagi estudis
sobre la filmografia catalana feta amb rigor, amb aquest afany escrutador que adquireix qui demostra pas-
sió pel cinema, a l’hora que exemplifica la desolació per la pèrdua pel fet que no quedi res de bona part
de la filmografia catalana que, amb totes les seves llums i ombres, era i és la nostra. Tal vegada, si la
veiéssim avui, potser hi descobriríem coses que els nostres predecessors no van saber copsar.

M. Encarnació Soler i Alomà
Doctora en Història de l’Art i Presidenta de Cinema Rescat
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Als meus pares.

Al meu mestre, Miquel Porter i Moix.
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Introducció

El present treball d’investigació s’apropa a la
malauradament no conservada pel·lícula El Cafè
de la Marina (1933) de Domènec Pruna, conside-
rada la primera pel·lícula argumental sonora roda-
da en català. Els aspectes tractats són les motiva-
cions que van portar a Domènec Pruna a voler
adaptar l’obra teatral de Josep Maria de Sagarra,
les expectatives que els polítics i els intelectuals
catalans dipositaren en la pel·lícula, les condi-
cions en les què fou rodada, el resultat final i la

seva acollida per part de la crítica i el públic i les
anotacions de la censura franquista. Després de
les conclusions, s’annexa la fitxa completa amb
algunes dades inèdites.

1. Domènec Pruna i el poema en
tres actes El Cafè de la Marina

L’obra teatral El Cafè de la Marina, original de
Josep Maria de Sagarra, fou estrenada al Teatre
Romea de Barcelona el 14 de febrer de 1933. El

Cartell cedit pel col·leccionista Paco Baena.
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poeta barceloní reflectí la vida quotidiana del po-
ble mariner de Port de la Selva que tant de prime-
ra mà coneixia, oferint un retrat realista on prima-
va més la veracitat de l’ambient i els personatges
que la tensió dramàtica. Amb el seu personal bis-
turí poètic i sociològic diseccionà l’ànima de pes-
cadors, peixateres, artistes barcelonins, petits
burguesos...i els agrupà en una història molt recu-
rreguda per la narratologia universal: Caterina,
una noia deshonorada per un antic amant que l’a-
bandonà quan estava embarassada, accepta de
mala gana el matrimoni pactat pel seu pare amb
un ric comerciant; sortosament aquest últim se’n
penedeix i Caterina s’acabarà prometent amb un
jove del poble amb qui pensa continuar regentant
el Cafè de la Marina.

La primera notícia que he trobat a la premsa fent
referència a l’adaptació cinematogràfica del poema
en tres actes El Cafè de la Marina la publicà Carles
Gallart, qui havia dirigit el documental Barcelona
esportiva (1930)1, al diari La Veu de Catalunya just
tres mesos després de l’estrena de l’obra teatral,
és a dir, el 14 de maig de 1933. El crític cinema-
togràfic visità l’estudi del pintor Pere Pruna qui tre-
ballava llavors, amb el seu germà Domènec, en els
preparatius de la versió cinematogràfica de l’obra
de Josep Maria de Sagarra. Pere Pruna era prou
conegut a Barcelona, ciutat en la que s’instal·là
després de la seva formació a París on fou orientat
i ajudat per Picasso, sobretot després de guanyar
el 1931 el concurs Montserrat Vist pels Artistes
Catalans. En canvi, el seu germà Domènec no ho
era tant i el periodista ens el presentà com un
«xicot alt, esprimatxat, que ha passat per tots els
oficis del cinema»2, treballant, per exemple, d’extra
a la pel·lícula L’age d’or (1930) de Luis Buñuel.
Arreplegaven per tant els germans Pruna la sensi-
bilitat artística d’en Pere3 amb els coneixements
cinematogràfics d’en Domènec i amb aquesta sòli-
da formació decidiren adaptar a la gran pantalla El
Cafè de la Marina, encarregant-se Pere de la direc-
ció artística i Domènec de la direcció globlal. 

Si Carles Gallart havia centrat el seu article en la
figura de Pere Pruna, aproximadament cinc set-
manes després, el crític cinematogràfic Sebastià
Gasch presentà a en Domènec en una entrevista
que li feu per al setmanari Mirador. D’aquesta ma-
nera, el lector, podia perfilar amb més detall la
seva sólida i variada carrera cinematogràfica, en-
tre d’altres detalls:

«Un solide gaillard o un gars costaud, com diuen
els francesos. Alt com un Sant Pau, el cap petit, el
rostre infantil, les faccions molsudes... Una cor-
recció exquisida, adquirida a París, una desimbol-
tura esportiva adquirida a Amèrica. Un home que
té unes idees clares i que les expressa clara-
ment... Heus ací Domènec Pruna, cineasta. El
1926, entra a les oficines de la Metro a Barcelo-
na. L’any 1929, se’n va a París. Fa d’extra, fa
qualsevol cosa, per tal de conèixer el funciona-
ment dels studios. Col·labora una temporada amb

1. QUINTANA, A., “Els esportius en el cinema”, L’Opinió núm. 849, Barcelona, 22 de febrer de 1934, pàg. 16.
2. GALLART, Carles, “Com serà el film Cafè de la Marina. El que en diu Pere Pruna”, La Veu de Catalunya núm. 11.517,

Barcelona, 14 de maig de 1933, pàg. 6.
3. A part de la seva tasca com a pintor, Pere Pruna tenia experiència en el terreny de la direcció artística. A París

s’ocupà dels decorats i figurins del ballet Les matelots (1925) d’Auric i Massine, de Pastorale (1926) d’Auric i Balan-
chine i de l’opéra Maximilien (1932) de Milhaud. Després de la seva col·laboració a la pel·lícula El Cafè de la Mari-
na s’encarregà també dels decorats de l’òpera La vie de Polichinelle (1934) de Nabokov i S. Lifar, Le roi nu (1936)
de J. Françaix i S. Lifar i Oriane (1938) de F. Schmitt i Lifar.

Membres de l'equip de la pel·lícula. D'esquerra a dreta, asseguts, el mes-

tre Demon i Sebastià Gasch. Darrera, dempeus, també d'esquerra a

dreta, en primer terme, Paquita Torres, Rafael Rivelles, Domènec Pruna,

Gilberta Rouger, Pere Ventanyols, Genoveva Ginestà i Josep Vitervo. En

segon terme, d'esquerra a dreta, Ramon Tor i Manolita de Oya.
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Cavalcanti. El 1930, és cap de publicitat de la
Metro a la capital de Mèxic. Un any després, rein-
gressa a la sucursal barcelonina de la dita com-
panyia, que ha abandonat fa poc. Ara prepara la fil-
mació d’El Cafè de la Marina de Sagarra».4

Però, ¿per què fou aquesta peça teatral d’en
Sagarra l’escollida per al debut en la direcció cine-
matogràfica de Domènec Pruna? Malgrat la crítica
teatral elogià amb escreix el retrat fideligne de
l’ambient mariner i dels personatges, el públic,
segons una petita anotació d’Adolfo Marsillach no
va recolzà l’obra amb la seva assistència.5 Molts
anys després, al 1971, el nostre director declarà
a Maria Luisa Antem la seva admiració per l’obra
del poeta a qui coneixia des de que era un jove-

net.6 A banda d’aquesta passió personal que sen-
tia Domènec Pruna per l’obra de Sagarra, la for-
mació francesa de tots dos germans, la senzille-
sa de la trama i l’exacte reflex de l’ambient d’un
poble mariner de la Costa Brava varen ser possi-
blement motius importants per aconseguir, com
tan excel·lement bé ho feia el cinema francès, re-
tratar uns ambients determinats. En aquest sen-
tit, Pere Pruna declararà que les seves intencions
eren reflexar un història humana de manera sen-
cilla, a la manera de Charles Chaplin o René Clair7

i en Domènec diguè que volia «explicar amb
correcció, amb claredat i simplicitat, amb hones-
tedat una història» afegint que el tema mariner
d’El Cafè de la Marina era «humaníssim, local i
internacional alhora».8

Pare i filla, Ramon Tor i Gilberta Rouger, darrera de la barra del Cafè de la Marina.

4. GASCH, Sebastià, “Una obra en execució. El cafè de la Marina”, Mirador núm. 229, Barcelona, 22 de juny de 1933,
pàg. 4.

5. MARSILLACH, Alfonso, “El teatro en Barcelona”, Abc núm. 9311, Madrid, 16 de març de 1933, pàg. 15.
6. ANTEM, María Luisa, “Recuerdo cinematográfico de Sagarra. Cuando El Cafè de la Marina pasó al cine”, Tele/Expres

núm. 2159, Barcelona, 23 d’agost de 1971, pàg. 24.
7. PRUNA, Pere a GALLART, Carles, “Com serà el film Cafè de la Marina. El que en diu Pere Pruna”, La Veu de Catalun-

ya núm. 11.517, Barcelona, 14 de maig de 1933, pàg. 6.
8. PRUNA, Domènec a GASCH, Sebastià, “Una obra en execució. El cafè de la Marina”, Mirador núm. 229, Barcelona,

22 de juny de 1933, pàg. 4.
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Amb aquestes premisses i tenint com a model la
cinematografia francesa, que havia aconseguit
conquerir el mercat internacional conjugant am-
bients netament francesos amb històries d’interés
universal, veritablement El Cafè de la Marina era
una obra idònia pel seu marcat i ben aconseguit
costumisme local i per narrar una història que
podia ocórrer en qualsevol lloc del món. A nivell
estatal, s’agermanà també amb dos dels millors
directors del cinema espanyol, Edgar Neville i Beni-
to Perojo, declarant precisament el segon la
necessitat de «que el problema planteado sea uni-
versal, y el espíritu, clima y mentalidad sean espa-
ñoles».9

Les investigacions actuals apunten que El Cafè de
la Marina fou l’única pel·lícula que Domènec Pruna
va dirigir al llarg de la seva vida, encara que la
revista Cine Art informà de la creació de la produc-
tora Publi-Orphea per a editar curtmetratges i
documentals que serien dirigits per Domènec
Pruna.10 Res sabem de moment d’aquesta produc-
tora, que segurament arreplegava capital de
l’Orphea i del Publi Cinema de Barcelona, especia-
litzat en actualitats i documentals. Malgrat no
tenim constància de futures direccions seves,
l’any 1935 col·laborà per primera vegada com aju-
dant de direcció d’Edgar Neville per a la pel·lícula
El malvado Carabel (1935) de la que es van rodar
els interiors a Barcelona. L’any següent fou ajun-
dant de direcció del mateix Neville a La señorita de
Trevélez (1936), de Francisco Elías a María de la
O (1936), de Jean Gremillon a ¡Centinela alerta!
(1936) i de José Luís Sáenz de Heredia a ¿Quién
me quiere a mí? (1936). Després de la Guerra civil
continuà treballant d’ajudant de direcció, de nou
amb Edgar Neville a El señor Esteve (1948) i amb
José Antonio Nieves Conde a Surcos (1951), i a
moltes pel·lícules més. Fou també ajudant de pro-
ducció de Revelación (1947) d’Antonio de Obregón
i coadaptador de la novel·la Otages de Jack Murray
per a un projecte de cooproducció hispanofrance-
sa que no va prosperar.11 Finalitzà la seva trajectò-

ria professional apartat del món del cinema i dedi-
cant-se a la traducció.12

2. Producció d’El Cafè de la Marina

Un cop escollida l’obra calia buscar el capital inte-
ressat en produir-la i en aquest sentit fou fona-
mental l’aportació capitalista de Jacint Motllor a
qui en Domènec agraí publicament la seva implica-
ció econòmica.13 Amb la participació de Camile
Lemoine de l’Orphea Films el projecte de pel·lícu-
la podia fer-se realitat i amb una rapidesa bastant
inusual en el món del cinema, donat que des de
l’estrena de l’obra teatral fins al contracte signat
el 26 d’abril de 1933 a la ciutat de Barcelona per
Domènec Pruna i Jacint Motllor, per una part, i
Camile Lemoine, per l’altra, només havien passat
poc més de dos mesos. Els primers s’encarrega-
ven de la pel·lícula verge, dels drets d’autor, dels
sous dels artistes, els viatges, les estàncies, els
músics, la sonorització, la fotografia i les despe-

Pare i filla, Ramon Tor i Gilberta Rouger, a l'habitació de la protagonista.

9. PEROJO, Benito a ARCO, Marcos, “Mano a mano con Manuel del Arco”, La Vanguardia, 18 de enero de 1966, citat
a GUBERN, Román, Benito Perojo. Pionerismo y supervivencia, Madrid, Filmoteca Española, 1994, pàg. 267.

10. “Noticiario nacional”, Cine Art núm. 30, Barcelona, 9 de maig de 1934, pàg. 6.
11. Segons guió Rehenes conservat a l’Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, caixa 21/5975.
12. ANTEM, María Luisa, “Recuerdo cinematográfico de Sagarra. Cuando El Cafè de la Marina pasó al cine”, Tele/Expres

núm. 2159, Barcelona, 23 d’agost de 1971, pàg. 24.
13. PRUNA, Domènec a GASCH, Sebastià, “Una obra en execució. El cafè de la Marina”, Mirador núm. 229, Barcelona,

22 de juny de 1933, pàg. 4.
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ses de direcció; mentre que el segon ho feia dels
estudis, la mà d’obra, el laboratori, els operadors,
l’electricitat, els decorats, els mobles, l’atrezzo i
l’administració. El presupost inicial per a les dues
versions de la pel·lícula, catalana i castellana, era
de 150.000 pessetes i de la seva distribució s’en-
carregaria també l’Orphea,14 empresa que acaba-
va d’organitzar una filial distribuïdora de pel·lícu-
les amb seu al número 231 del carrer Provença de
Barcelona i sucursals a Madrid, València, Sevilla,
Bilbao i A Coruña.15

Adjunt a aquest contracte, conservat a la Bibliote-
ca de la Filmoteca de Catalunya, podem gaudir de
tres pàgines d’un incomplet tractament argumen-
tal original amb indicacions de la música idònea
per a acompanyar les escenes. L’element més

anticinematogràfic de l’obra d’en Sagarra era la
unitat d’espai, doncs la totalitat de la peça trans-
corria a l’interior del Cafè de la Marina. Domènec
Pruna amplià els espais incloent-hi més escenes
d’interior, com l’habitació de la protagonista Cate-
rina, i afegint escenes d’exteriors al llavors anome-
nat districte cinquè de Barcelona i al seu port i al
poble de Port de la Selva i a la seva costa. Deixant
palesa la ben volguda filiació francesa d’El Cafè de
la Marina, concretament amb certes línees de
desenvolupament del realisme poètic francés, les
escenes ambientades als barris baixos i al port de
Barcelona pel seu to pessimista i romàntic, per
estar emmarcades en ambients portuaris i per la
importància del bar com a epicentre de l’acció.
Aquestes escenes, possiblement introduïdes per
la ploma de Domènec Pruna, demostren alhora les

El casament de la germana de la protagonista.

D'esquerra a dreta, Paquita Torres, Ramon Tor, Genoveva Ginestà i Josep Vitervo.

14 Fotocòpies del contracte conservat a la Biblioteca de la Filmoteca de Catalunya.
15 Publicitat, El Cine núm. 34, Barcelona, 24 d’agost de 1933, s/p.
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El Cafè de la Marina (1933) de Domènec Pruna.

Un primer pas sense continuïtat immediata al cinema sonor català

seves aptituds cinematogràfiques doncs s’inserien
com un flash back que partia d’analogies formals
amb les localitzacions de la història principal:

«l’escena es va canviant, el cafè [de la Marina] es
transforma en un cafè del Portal de Santa Madro-
na, l’artista amb un vestit completament distint,
és una prostituta vulgar i l’home que en el cafè de
la Marina l’acompanya, és en la nova visió Claudi
vestit amb l’uniforme blanc de mariner, voltat de
companys i escoltant els quatre fàstics que li diu
aquella prostituta; l’escena va canviant i s’evocà
un racó del districte cinquè, sempre amb Claudi
vestit de mariner i després una escena solitaria
del moll, amb un vaixell de guerra, i Claudi trist I
silenciós que va cap al vaixell, aquestes escenes
amb música de fons adequada. Es torna a la visió
del Cafè de la Marina amb la mateixa situació que
s’ha deixat».16

La lectura d’aquest tractament argumental ens
permet també concloure que la pel·lícula afegia
accions que en l’obra teatral es donavan per supo-
sades, concretament començava amb la fustrada

fuga amorosa de Caterina amb el seu amant que
la deixa plantada a l’estació de tren.

A partir d’aquest primer treball argumental, durant
els mesos de maig i juny de 1933 Domènec i Pere
Pruna confeccionaren el decoupage amb escrupu-
losa meticulositat doncs considerava Domènec
que aquest era el cinquanta per cent de la pel·lícu-
la. Sobre el director i el guió de la pel·lícula una
editorial de la revista El Cine indicà:

«Es un muchacho que ha sido capaz de hacer un
guión comparable al de los grandes directores
americanos o alemanes, donde ha previsto los
más nímios detalles, donde el ambiente ha sido
descrito para que lo recoja la cámara y donde el
diálogo, breve y conciso no tiene otro objeto que
el de reforzar la acción, base de la obra».17

El poeta Josep Maria de Sagarra s’encarregà d’es-
criure els diàlegs, fugint del vers de l’obra original.
Al mes de maig de 1933 es prevenia començar el
rodatge a finals de juny del mateix any i fer l’estre-
na de la pel·lícula pel setembre.

La pel·lícula s’apropà amb verisme a la realitat marinera de Port de la Selva.

16 Fotocòpia del tractament argumental conservat a la Biblioteca de la Filmoteca de Catalunya.
17 “Editorial”, El Cine núm. 29, Barcelona, 20 de juliol de 1933, s/p.
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Finalment el rodatge començà el 13 de juliol de
1933 a l’estudi A dels Orphea de Barcelona, on
coincidí, primer, amb el de Sierra de Ronda (1933)
de Florián Rey i després amb el de Boliche (1933)
de Francisco Elías que es rodaren a l’estudi B.

El paper protagonista de Caterina fou a parar a la
desconeguda Gilberta Rouger, descobriment de
Domènec Pruna.18 L’actriu, pel seu físic, la seva
fotogènia i el seus moviments semblava idònea
per a interpretar la filla del propietari del Cafè de
la Marina; aixì la descriu Polanco: «andar pausado,
su alta figura llena toda ella de melancolía, la
expresión de su rostro lánguido y suave».19

En l’elecció dels actors buscà Domènec l’especifi-
citat local, evitant «la falta de relación entre el per-
sonaje y el ambiente en que se mueve»20 recaient
el paper de Claudi en l’actor de teatre Pere Venta-

yols, en la versió catalana, i en Rafael Rivelles, en
la versió castellana, els únics papers que s’inter-
canviaven durant el rodatge simultani de les dues
versions.

En un prinpici es pensà que l’operador habitual
dels estudis Orphea, el suís Arthur Porchet, s’eca-
rregaria de la fotografia, però la feina als Orphea
s’acumulava i Arthur estava capficat amb la foto-
grafia de Sierra de Ronda. Per aquests motius fou
el seu fill Adrien, ajudat pel seu germà Robert, qui
se n’encarregà.21

El periodista Font i Ferran del diari L’Opinió publicà
el 30 de juliol un article sobre el rodatge de la
pel·lícula arran de las seva visita als estudis
durant un dia de filmació, on coincidí amb Josep
Maria de Sagarra. Les seves impressions sobre
Domènec Pruna donen testimoni de la seguretat i
passió amb què hi treballava:

«Domènec Pruna, [...] coneix a fons els secrets del
cinema, que ha treballat al costat de destacats
campions del cinema modern i que, a més a més,
té una manera de parlar i de moure’s que és
capaç d’encomanar-nos el seu dinamisme i la
seva fe».22

Les declaracions del director deixaren constància
de la voluntat d’apropar-se als moviments cinema-
togràfics internacionals:

«La nostra més gran il·lusió és la que, amb aquest
film, el cinema català i el cinema espanyol s’incor-
porin de ple als moderns corrents cinematogrà-
fics. El tema de l’obra de Josep Mª de Sagarra,
que obtingué un èxit esclatant a l’escena, crec
que s’adapta perfectament a la tècnica i al ritme
del cinema».23

18 MARESCAL, “Viendo filmar El Café de la Marina en los estudios de la Orphea-Film”, El Cine núm. 33, Barcelona, 17
d’agost de 1933, s/p.

19 POLANCO, “Gilberta Rouger protagonista de El Café de la Marina”, El Cine núm. 34, Barcelona, 24 d’agost de 1933,
s/p.

20 PRUNA, Domènec a SANTOS, Mateo, “Viendo rodar El café de la Marina”, Popular Films núm. 366, Barcelona, 17
d’agost de 1933, pàg 5

21 PORTER I MOIX, Miquel i ROS I VILELLA, Maria Teresa, Història del cinema català, Barcelona, Editorial Taber, 1969,
pàg. 190, fotografia de rodatge d’El Cafè de la Marina.

22 FONT I FERRAN, “De Hollywood a Montjuïc....El Cafè de la Marina de J. M. de Sagarra, a la pantalla”, L’Opinió núm.
672, Barcelona, 30 de juliol de 1933, pàg. 9.

23 PRUNA, Domènec a FONT I FERRAN, “De Hollywood a Montjuïc....El Cafè de la Marina de J. M. de Sagarra, a la pan-
talla”, L’Opinió núm. 672, Barcelona, 30 de juliol de 1933, pàg. 9.

La protagonista Gilberta Rouger i Manolita de Oya en uns decorats realistes.
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El Cafè de la Marina (1933) de Domènec Pruna.

Un primer pas sense continuïtat immediata al cinema sonor català

Per la seva part, Enric F. Gual publicà el 10 d’agost
un nou article sobre el rodatge de la pel·lícula que
ens permet aprofondir en els decorats i en la
importància donada pels germans Pruna a l’am-
bient. El periodista escribí que el decorat consistia
«en una reproducció fidelíssima d’un marineríssim
i catalaníssim cafè, molt entonat, pensant en la
ponderació del funcionalisme racial, en les ma-
nifestacions constructivistes de la nostra costa.

»[...] La façana de la casa s’estén en un angle
obtús i forma una placeta amb molt de caràcter».

Quant a l’ambient apuntà:

«És estrany, però dintre de l’estudi es pot ben
assegurar que l’ambient ho abassega tot i deixa
en segon terme tot el que hi fa un paper determi-
nat. Quan us heu començat de fer càrrec de tots
els accesoris materials i humans que veieu dintre
les parets, us adoneu que l’únic element que
mana, l’únic que absorbeix l’atenció general, és
l’ambient».24

En aquell mateix 10 d’agost, Sebastià Gasch publi-
cava un altre article sobre el rodatge arran d’una
de les moltes visites que feu als estudis Orphea
mentre durà la filmació d’El Cafè de la Marina. En
Gasch i en Domènec Pruna parlaren durant hores i
hores sobre cinema, a més a més el va veure tre-
ballar també durant molt de temps i aquestes són
les conclusions sobre les habilitats directives d’en
Domènec a les que Gasch arribà:

«aquest, ultra posseir uns coneixements tècnics
profunds, adquirits gràcies a molts anys de pràcti-
ca, posseix una altra cosa que no s’adquireix. Una
altra cosa que si no es té en néixer, val més ple-
gar. Una intel·ligència clara i desperta i un sentit
innat, prodigiós del cinema».25

Segons l’experta opinió cinematogràfica d’en
Sebastià Gasch, Domènec Pruna havia sabut treu-
re partit a l’unitat d’espai dels decorats del Cafè
de la Marina gràcies a la gran varietat de punts de
vista que adoptava la càmera i a l’ús continuat de
travellings; d’aquests últims destacà el següent:

24 F. GUAL, Enric, “Es filma El Cafè de la Marina”, Mirador núm. 236, 10 d’agost de 1933, pàg. 2.
25 GASCH, Sebastià, “El primer film parlat en català. El Cafè de la Marina”, L’Opinió núm. 681, Barcelona, 10 d’agost

de 1933, pàg. 8.

Domènec Pruna aprofità la bellesa natural de la Costa Brava amb savis i equilibrats enquadraments.
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«La cambra, situada al bell mig de l’interior del
cafè, dóna una volta en rodó i passeja el seu ull
escrutador per damunt de totes les parets de l’es-
tabliment fins a tornar a la seva posició inicial. Tra-
velling genial i terriblement dificultós –calgué tota
una tarda per a reeixir-lo– i que dóna una lliçó
admirable a molts directors».26

Segons informà la revista El Cine els interiors es
van concloure el divendres 10 d’agost i el dimarts
següent l’equip de rodatge sortí cap al poble mari-
ner de Port de la Selva on es preveia rodar exte-
riors durant deu o dotze dies.27 El 7 de setembre,
la mateixa revista informava sobre la finalització
dels exteriors a Port de la Selva i l’immediat co-
mençament de les feines de muntatge.28

En quant a la música, els mestres Demon, Llorenç
Torres Nin, i Joan Gaig varen composar una parti-
tura original en la que, segons relatava el diari L’O-

pinió no hi havia «una nota que no fos d’origen
català. [...] Ells, tan assadollats de música estran-
gera, tan pregonament lliurats a la música moder-

na en els seus diversos matissos, han sabut rea-
litzar el miracle de retrotraure’s a altres temps i
altres gustos».29 Efectivement, el mestre Demon
s’havia caracteritzat per la seva aficció al jazz que
va introduir amb passió a Barcelona amb el seu
grup Demon Jazz i, segons el tractament argumen-
tal de la pel·lícula adjunt al contracte, El Cafè de
la Marina començava amb una cobla que recorda-
va el Toc a l’oració de Pep Ventura, considerat per
la historiografia musical com el pare de la sarda-
na per les importants innovacions que introduí
des dels anys 40 del segle XIX.

Segons les cròniques dels periodistes abans i du-
rant el rodatge, on es remarcà la meticulositat del
guió, la excepcionalitat dels decorats, la saviesa
cinematogràfica de Domènec Pruna... la pel·lícula
semblava destinada a l’èxit absolut, però...

3. El Cafè de la Marina com a
qüestió industrial i cultural d’un país

Amb els governs de l’Ajuntament de Barcelona i
de la Generalitat de Catalunya controlats per
Esquerra Republicana de Catalunya, el cinema va
formar part de les agendes dels polítics des de
variades perspectives. Des de la Comissió de Cul-
tura de l’Ajuntament de Barcelona s’incidí en la
presència del cinema a l’escola com a revolucio-
nari medi pedagògic i des de la Generalitat, refor-
çant la dimensió pedagògica del cinema, es tre-
ballà també en la seva vessant industrial i
cultural. Els estudis Orphea es van poder instal·lar
a Barcelona gràcies a la mediació del president
Francesc Macià i a la cesió per part de l’Ajunta-
ment de Barcelona del Palau d’Indústries Quími-
ques de l’Exposició Internacional del 1929. Amb
motiu del rodatge de Pax, el primer llargmetratge
sonor que es filmava als Orphea, el 25 de juny de
1932 el president de la Generalitat i l’alcalde de
Barcelona, entre d’altres autoritats, visitaren les
instal·lacions i assistiren a la filmació d’unes
escenes.30

26 GASCH, Sebastià, “El primer film parlat en català. El Cafè de la Marina”, L’Opinió núm. 681, Barcelona, 10 d’agost
de 1933, pàg. 8.

27 “Noticiario Montjuich”, El Cine núm. 33, Barcelona, 17 d’agost de 1933, s/p.
28 “Noticiario Montjuich”, El Cine núm. 36, Barcelona, 7 de setembre de 1933, s/p.
29 “La música d’El Cafè de la Marina”, L’Opinió núm. 832, Barcelona, 2 de febrer de 1934, pàg. 6-7.
30 “Les autoritats visiten l’Orphea Film”, L’Opinió núm. 333, Barcelona, 28 de juny de 1932, pàg. 7.

Interior del Cafè de la Marina, amb pescadors, mariners i gent del poble.

llibre III premi cinema 6.5.qxd  30/12/08  10:34  Página 14



15
El Cafè de la Marina (1933) de Domènec Pruna.

Un primer pas sense continuïtat immediata al cinema sonor català

Amb motiu del rodatge de El Cafè de la Marina tor-
naren els polítics a recolzar la producció cinema-
togràfica que es feia a Barcelona amb les seves
visites. Així el 5 d’agost de 1933 el conseller de
cultura, en Ventura Gassol, acompanyat de mem-
bres del Comitè de Cinema de la Generalitat de
Catalunya, visità els estudis Orphea per assistir a
la filmació d’algunes escenes. El fet ho mereixia
doncs si els polítics havien recolzat la producció
de pel·lícules a Barcelona, fins aleshores poques
havien reflectit la realitat catalana i les que ho
varen fer utilitzaren la ciutat com a marc per a l’ac-
ció i el català com a segona llengua que s’utilitza-
va de manera ocasional. Pax tan sols es va rodar
en francès doncs no es varen trobar inversors inte-
ressats en fer una versió en castellà i molt menys
en català. Malgrat tot, el català aparegué a Merce-
des (1933) de Josep Maria Castellví. Aquesta, que
fou la primera pel·lícula de la productora Barcelo-
na Films, es va publicitar com «parlada i cantada
en espanyol» amb «escenes directes en català».31

Amb aquest prececent ocasional, El Cafè de la Ma-
rina fou la «primera cinta barcelonina de llargme-
tratge produïda i sonoritzada en català»,32 tenint
en compte que El Nandu va a Barcelona (1931) de
Baltasar Abadal fou rodada muda i sincronitzada
posteriorment. Hem de tenir present també que
en el terreny del cinema documental la Hispano
Fox Film produí el 1932 algunes actualitats en
català com ara Homenatge de Catalunya a Rafael
de Casanova i Arribada de la XIV Volta ciclista a
Catalunya.

Des del punt de vista de la cultura catalana i des
de la perspectiva d’un govern que volia promocio-
nar la producció cinematogràfica, el rodatge del
primer llargometratge de ficció en català era una
qüestió de país. Ventura Gassol, amb motiu de la
filmació d’El Cafè de la Marina declarà que la nova
indústria cinematogràfica a Catalunya havia «d’a-
portar a l’economia catalana grans avantatges, no

tan sols en l’ordre material, sinó en el moral, per
la gran propaganda que representa per al coneixe-
ment de les belleses naturals i artístiques de
Catalunya».33 És a dir, el cinema com a medi in-
dustrial i com a propaganda cultural i territorial
d’un país.

Un cop la pel·lícula fou finalitzada es projectà «a la
sala de proves de la Generalitat […] a instàncies
del President, senyor Companys i del conseller de
Cultura, senyor Gassol» que van oferir «l’alt patro-
natge de la Generalitat de Catalunya per a l’estre-
na».34 Segons Joaquim Romaguera i Ramió «l’acte
fou retransmès per Ràdio Associació de Catalu-
nya, transmissió durant la qual parlaren pels seus
micròfons el conseller de Cultura i el batlle de la
ciutat, Carles Pi i Sunyer, entre d’altres personali-
tats».35 Deuria ésser una gran satisfacció per a
aquests dos polítics catalanistes, tan interessats
en la prosperitat del cinema a Catalunya, partici-
par en els actes de promoció de la pel·lícula. En
Carles Pi i Sunyer havia creat al 1931 el Comitè de
Catalunya del Congrés Hispano-Americà de Cine-
matografia confiant plenament en les possibilitats

31 Publicitat, L’Opinió núm. 584, Barcelona, 18 d’abril de 1933, pàg. 7.
32 PORTER i MOIX, Miquel, El cinema a Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura, 1992,

pàg. 196.
33 “La filmació d’El cafè de la Marina... Visita del conseller de Cultura als estudis d’Orphea-Film”, L’Opinió núm. 680,

Barcelona, 9 d’agost de 1933, pàg. 3.
34 “A l’Urquinaona, El Cafè de la Marina, presentat per tota la premsa catalana de Barcelona I sota el patronatge de

la Generalitat de Catalunya”, L’Opinió núm. 850, Barcelona, 23 de febrer de 1934, pàg 8.
35 ROMAGUERA I RAMIÓ, Joaquim, Quan el cinema començà a parlar en català, Barcelona, Fundació Institut del Cine-

ma Català, 1992, pàg. 172.

Intel·ligent enquadrament d'una escena de típic ambient costumista

de pescadors.
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de la producció de cinema a Barcelona per donar-
se les «condicions naturals, econòmiques i socials
necessaries».36 Per la seva part, en Ventura Gas-
sol acollí amb notable interès el Pla General sobre
Cinema Educatiu que li presentà l’intelectual Gui-
llem Díaz-Plaja i a principis de setembre de 1932
«prengué la iniciativa de proposar al Govern de la
Generalitat la creació d’un Comité de Cinema que,
al seu dia, pogués centralitzar i coordinar totes les
activitats cinematogràfiques de Catalunya»37 que
fou creat definitivament l’abril de 1933. El Cafè de
la Marina era el fruit merescut a la seva feina a
favor de la cinematografia a Catalunya.

També els intelectuals catalans dipositaren en El
Cafè de la Marina grans esperances. El crític de La
Veu de Catalunya, en Carles Gallart, després de
reconèixer que no havia parat atenció al cinema
que es produia llavors a Barcelona per la seva
manca de qualitat, veia en El Cafè de la Marina,
quan la pel·lícula era encara un projecte, un indis-
cutible «triomf en el qual guanyarem tots. Els rea-
litzadors, diners i glòria. I el nostre públic una obra
bella i intel·ligent. I els cineastes l’exemple enco-
ratjador que també en el cinema poden fer-se
films amb èxit sense la lamentable necessitat de
caure en la grolleria mal anomenada comercial».38

Per la seva part, en Sebastià Gasch, poques set-
manes després, escriví:

«Heus ací, doncs, el primer film parlat en català en
marxa. I, segurament, el film més intel·ligent que
s’haurà rodat ací. Estem segurs que ací, on no
hem ultrapassat encara els límits de les improvi-
sacions fantasistes, no s’ha fet res amb aquest
sentit de responsabilitat. La producció dita nacio-
nal no ens ha donat sinó obres engendrades per

un analfabetisme espès. Naturalment, no n’hem
volgut parlar mai. Però davant una tasca tan in-
tel·ligent com la que realitzen Domènec i Pere
Pruna, tan insòlita en aquestes latituds, trenquem
el nostre silenci amb aquest article».39

I es podrien afegir comentaris molt similars escrits
per Font i Ferran a L’Opinió, Mateo Santos a Popu-
lar Film...

4. Problemàtiques durant el rodatge
i el muntatge

Tots els historiadors que s’ha apropat a El Cafè de
la Marina han coincidit en què el presupost es va
acabar abans de finalitzar la pel·lícula i que aques-
ta s’haver d’acabà de qualsevol manera.40 Testi-
monis directe d’aquest fet foren Andreu Avelino
Artís, Sempronio, i Sebastià Gasch. El primer, per

El director i el fotògraf explotaren amb gust estètic les possibilitats

del clarobscur.

36 PI I SUNYER, Carles, “Fragments del discurs de don Carles Pi i Sunyer, pronunciat en la reunió dels elements cine-
matogràfics de Catalunya, celebrada al Palau de la Generalitat”, L’Opinió núm. 101, Barcelona, 30 de setembre de
1931, pàg. 6.

37 ANÒNIM, Comitè de Cinema de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1934, s/p.
38 GALLART, Carles, “Com serà el film Cafè de la Marina. El que en diu Pere Pruna”, La Veu de Catalunya núm. 11.517,

Barcelona, 14 de maig de 1933, pàg. 6.
39 GASCH, Sebastià, “Una obra en execució. El cafè de la Marina”, Mirador núm. 229, Barcelona, 22 de juny de 1933,

pàg. 4.
40 ROTELLAR, Manuel, Cine español de la República, San Sebastián, Festival Internacional de Cine de San Sebastián,

1977, pàg. 113; GUBERN, Román, El cine sonoro en la II República, Barcelona, Editorial Lumen, 1977, pàg. 77;
PORTER i MOIX, Miquel, El cinema a Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura, 1992,
pàg. 196; ROMAGUERA I RAMIÓ, Quan el cinema começà a parlar en català 1927-1934, Barcelona, Fundació Insti-
tut del Cinema Català, pàg. 179.

llibre III premi cinema 6.5.qxd  30/12/08  10:34  Página 16



17
El Cafè de la Marina (1933) de Domènec Pruna.

Un primer pas sense continuïtat immediata al cinema sonor català

exemple, escriví molts anys després que «A mitad
de la película se había agotado el presupuesto y la
cinta fue terminada a trompones».41

Una prova del retallament la trobem a la novel·lit-
zació de la pel·lícula que edità a Barcelona edicio-
nes Bistagne. Segons la narració d’aquesta no es
varen incloure les escenes d’ambient protuari loca-
litzades a Barcelona esmentades línies enrere.

Als problemes ecònomics cal afegir un altre de
ben important que incidí també de manera decisi-
va en la factura final de la pel·lícula:  la necessitat
de concloure els interiors en una dada determina-
da i la conseqüent pressa per acabar-los per l’en-
derrariment sofert segons el pla de rodatge ini-
cialment previst. Els estudis Orphea estavan
disponibles només per unes jornades determina-
des que varen resultar insuficients per a dur a
terme les dues versions de manera eficient. La
manca de estudis a Espanya i l’abaratiment consi-
derable que representava per als productors rodar
a Barcelona i no a l’estranger originaren que els
estudis Orphea estiguessin molt sol·licitats. Els
compromisos preestablerts pels estudis impe-
diren a Domènec  Pruna plasmar en la seva realit-
zació tota la cura i tota la minuciositat que havia
possat en el decoupage. Aquestes foren les im-
pressions de Sebastià Gasch al respecte:

«Activitat fantàstica. Moviment continu. Crits furio-
sos de grillat que alternen amb un silenci sepul-
cral. Contrats violent. Tothom sap l’hora –les vuit
del matí–, però ningú sap l’hora de sortida. La
una, les dues de la matinada? [...] El dia dotze d’a-
gost han d’estar llestos indefectiblement. No pot
fallar. Altres directors ja esperan que el plateau es
buidi per a inundar-lo d’altres decorats i d’altres
intèrprets. Pruna i la seva gent van retardats de
cinc dies».42

En aquest sentit, els Orphea varen ser víctima del
seu propi èxit i per aquests motius varen ser am-

pliats, quan feia un any de la seva inauguració,
amb la construció d’un altre estudi que en total en
sumaven tres, la instal·lació d’una central fònica,
la construció de laboratoris fotogràfics, l’augment
de les sales de muntatge, dels tallers de fusteria
i l’adequació de la sala de projecció al sistema
sonor.43

Per acabar de complicar-ho tot, segons opinions
del mateix Gasch, el muntatge final de la pel·lícu-
la, element importantíssim en qualsevol realitza-
ció audiovisual, fou veritablement pèssim:

«El muntatge del film es desastrós. Tenim entès
que Pruna no ha muntat el seu film. Encarregat pri-
mer a un senyor, el muntatge se l’han anat pas-
sant després de mà en mà diversos senyors més.
I la feina d’aquests no ha estat simplement por-
quejar el cel·luloide, sinó tallar, escurçar, mutilar
implacablement. I n’ha sortit el que ha sortit. El
film es produeix a salts. És poc explícit. L’especta-
dor que ja hagi vist l’obra teatral potser no en com-
pendrà certes situacions. El públic pressent que
falten plans intermitjos. [...]. Aquest muntatge
desastrós ha perjudicat extraordinàriament aques-
ta pel·lícula».44

5. Recepció social: crítica, públic i
censura franquista

El Cafè de la Marina s’estrenà al cinema Urquinao-
na de Barcelona el divendres 23 de febrer de 1934
amb l’assistència de polítics, premsa i intelectuals
catalans que ompliren la sala. Per aquesta espe-
cial ocasió, l’Orphea Film il·luminà l’entrada del
cinema i filmà una pel·lícula de l’esdeveniment.45

La historiografia cinematogràfica ha considerat
que El Cafè de la Marina fou un rotund fracàs de
crítica i de públic. És cert que la pel·lícula no va
ser un éxit de públic; va romandre en cartellera
una setmana malgrat que el dia de l’estrena

41 SEMPRONIO, “Dos amigos”, Tele-Express núm. 3073, Barcelona, 3 d’agost de 1974, pàg. 10.
42 GASCH, Sebastià, “El primer film parlat en català. El Cafè de la Marina”, L’Opinió núm. 681, Barcelona, 10 d’agost

de 1933, pàg. 8.
43 GASCH, Sebastià, “Un Hollywood català. L'Orphea-Films creix…”, L’Opinió núm. 693, Barcelona, 24 d’agost de

1933, pàg. 8.
44 GASCH, Sebastià, “Les estrenes. Urquinaona. El Cafè de la Marina, producció Orphea Film, dirigida per Domènec

Pruna”, L’Opinió núm. 852, Barcelona, 25 de febrer de 1934, pàg. 7.
45 “Solemne estrena d’El cafè de la Marina”, La Humanitat núm. 713 , Barcelona, 23 de febrer de 1934, pàg. 5.
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alguns crítics varen ressenyar els sentits aplaudi-
ments al finalitzar la projecció. Però els crítics
catalans varen assistir-hi tots i es van publicar
moltes crítiques a diaris i revistes, inclosa Mira-
dor. Fou el prestigiós crític i historiador Josep Pa-
lau qui s’encarregà de realitzar la crítica d’El Cafè
de la Marina doncs l’altre reconegut crític de la
revista, Sebastià Gasch ho feu al diari L’Opinió.
Començà Palau contextualitzat la raquítica realitat
cinematogràfica catalana i la manca de qualitat de
totes les pel·lícules que havien sortit dels estudis
Orphea de Barcelona. Amb aquests condicionats
ben presents, afirmà:

«Domènec Pruna ha palesat en la confecció del
guió una gran mentalitat cinematogràfica en esta-
blir un ordre i una disposició de la narració que no
deixen entreveure la procedència teatral de l’as-
sumpte.

»[…] No s’ha buscat res per afalagar les debilitats
del públic. S’ha anat de dret a fer una obra se-
riosa, que si no fos un èxit de públic, almenys
mereixés les simpaties de tots els patriotes que
aprecien per damunt de tots els escarafalls, l’ho-
nestedat de les intencions.

»Drama vigorós, emmarcat en un dels indrets més
bells de Catalunya, El Cafè de la Marina ha resul-
tat un film racialment català i per nosaltres una
data memorable en els annals de l’espectacle
cinematogràfic a Barcelona».46

Tancà la seva crítica afirmant que les produccions
nacionales no feien «gota d’ombra» a El Cafè de la
Marina. Des de la revista cinematogràfica Popular
Films, Mateo de Santos redactà uns comentaris
molt semblants als de Josep Palau:

«Muchas dificultades se oponían al buen logro del
film. No seríamos sinceros si dijeramos que todas
las ha vencido Domingo Pruna y sus colaborado-
res más directos. Sin embargo, una cosa hay que
apuntar: que Pruna ha llevado a cabo en la reali-
zación de El Café de la Marina una labor seria y de
gran decoro artístico, logrando poner su film –pri-
mero que dirige– por encima y aparte de las vulga-
ridades que vienen realizando la generalidad de
los directores españoles. A pesar de todos los
errores y vacilaciones.

»Pruna sabe ahondar en el carácter de los perso-
najes e interpretar el ambiente en que se mueven.

Vista aèria dels decorats.

46 PALAU, Josep, “Un comentari. El Cafè de la Marina”, Mirador núm. 265, Barcelona, 1 de març de 1934, pàg. 4.
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Se nota en él una inquietud en la disposición de
las escenas, en la toma de planos y en la busca
de ángulos, que nos permiten asegurar que con un
mayor dominio de la técnica y con alguna más
práctica de la que ahora tiene, logrará hacer un
film perfecto. No pueden darse de lado a las mag-
níficas condiciones y a la sensibilidad artística que
revela en su primera película. […]

»En resumen: El Café de la Marina, sin ser una
obra plenamente lograda, es una buena película
en la que hay una vibración intensa de catalanis-
mo, y en la que se ha aprehendido el ambiente
con mucha justeza».47

També J. Ruiz de Larios, des de La Vanguardia,
puntualitzava l’abast de la pel·lícula però destaca-
va el treball de direcció alhora d’aconseguir el
reflex d’un ambient determinat:

«Queda en una obra discreta y basta. Hay que
reconocer que en muy poquísimas ocasiones se
comienza con tan buen pie. Pruna se nos muestra
en esta su primera producción como un gran direc-
tor en potencia. Ha sabido entresacar de un argu-
mento netamente teatral las posibilidades máxi-
mas; todo el rendimiento cinematográfico de que
era capaz. […] Pruna ha sabido aprehender, aun-
que no sea a veces más que en intención, un
hecho importante y decisivo en el cinema: el
ambiente. El Café de la Marina es obra bien
ambientada, y es ahí donde vemos, en la mano de
Pruna, la mano de un buen director».48

Des d’un anàlisi més profund, Sebastià Gasch
després de també contextualitzant la pel·lícula en
la realitat cinematogràfica de Barcelona, va dete-
nir-se pausadament en les deficiències i els
encerts. De les primeres ja coneixem la seva opi-
nió sobre le muntatge a la que cal afegir el rebuig
total a la interpretació de la protagonista i la
manca de vida de la pel·lícula, «tot queda fred,

sense energia ni convicció». Però a banda del
grans defectes hi destacà la intel·ligència cinema-
togràfica d’alguns travellings, el gran aprofitament
del decorat del cafè esgotant «tots els angles», la
«possessió d’un sentit vivíssim de la plàstica» tant
en els interiors com en els exteriors, els grans
valors fotogràfics «poques vegades vistos en films
d’ací», l’«intens, fort i imatjat, acolorit» diàleg i la
interpretació de Pere Ventayols.49

Contrarestant aquestes crítiques comprensives
amb la realitat cinematogràfica catalana que rela-
tivitzaven els defectes o els contraposaven als
encerts, altres crítics, com el de La Rambla i el de
La Humanitat, no la consideraren admissible:

«Precisament, per tractar-se de la primera produc-
ció cinematogràfica autenticament catalana, i per
tant d’una tracendència incalculable, com a punt
de partida per a la creació d’una cinematografia
pròpia, hauríem volgut poder manifestar-nos exclu-
sivament en termes d’elogi i amb el cor ple d’opti-
misme, en fer la crítica d’aquest film. La realitat,
però no és aquesta, i ens enganyariem nosaltres
mateixos i enganyaríem els nostres lectors si
diguéssim altrament».50

Aquest crític denostà la producció improvisada, la
manca d’acció de l’obra original, el diàleg massa
literari i extens, calificà el guió com a dolent i el
muntatge com a pèssim, constatà la dolenta sono-
ritat amb soroll ambiental i menyspreà la interpre-
tació de la Rougé, però elogià la fotografia d’exte-
riors, l’ambient creat, la música i la interpretació
de Ventayols.

La versió castellana d’El Cafè de la Marina s’es-
trenà a la ciutat de Bilbao al Ideal Cinema el 24
d’agost de 1934. Deprés de la Guerrra civil fou
presentada, el 3 de juliol de 1939 per la distribuï-
dora EDICI, a la censura franquista que l’aprovà
íntegrament per a la seva exhibició.51 S’estrenà

47 SANTOS, Mateo, “Urquinaona. El café de la Marina”, Popular Films núm. 394, Barcelona, 1 de marzo de 1934, s/p.
48 RUIZ DE LARIOS, L., “Los estrenos de anoche. El primer film sonoro catalán, una obra dramática y una comedia de

Bataille”, La Vanguardia núm. 21.831, Barcelona, 24 de febrer de 1934, pàg. 14.
49 GASCH, Sebastià, “Les estrenes. Urquinaona. El Cafè de la Marina, producció Orphea Film, dirigida per Domènec

Pruna”, L’Opinió núm. 852, Barcelona, 25 de febrer de 1934, pàg. 7.
50 EL DE LA FILA 12, “El cafè de la Marina a l’Urquinaona”, La Humanitat núm. 715, Barcelona, 25 de febrer de 1934,

pàg. 7.
51 Expedient de censura, Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, caixa 36/03160.
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amb un considerable retard, set anys després de
la seva estrena a Barcelona i dos anys després de
passar la censura, al Cine Doré de Madrid, el 21
d’agost de 1941. Ni la premsa especilitzada, les
revistes Primer Plano i Radiocinema, ni el diaris
varen fer-se cap mena de ressò.

6. Fitxa 
Equip tècnic-artístic
Productora:
Orphea Films, amb la col·laboració capitalista de
Jacint Motllor
Director:
Domènec Pruna
Argument:
segons l’obra teatral del mateix títol de Josep
Maria de Sagarra
Guió:
Domènec Pruna
Diàlegs:
Josep Maria de Sagarra
Decorats:
Pere Pruna
Construcció:
Henri Boulanger
Figurins:
Pere Pruna
Fotografia:
Adrien Porchet
Ajudant fotografia:
Robert Porchet
Segon ajudant fotografia:
García52

Música:
Demon, Llorenç Torres Nin, Joan Gaig
Muntatge:
Antonio Graciani53

Ajudant de muntatge:
Susana Lemoine54

Dades tècniques
Durada:
9 rotlles, 2600 metres55

Rodatge interiors:
Estudis Orphea (Barcelona). 

Rodatge exteriors:
Port de la Selva
Laboratori:
Cinefoto (Barcelona)
Distribució:
Orphea Film (a Barcelona)
EDICI (a Madrid)
Estrena versió catalana:
Barcelona, el 23 de febrer de 1934 al cinema
Urquinaona
Estrena versió castellana:
Bilbao, el 24 d’agost de 1934 al Ideal Cinema
Madrid, 21 d’agost de 1941 al Cine Doré

Intèrprets
Gilberta Rouger (Caterina), Pere Ventanyols (Clau-
di, versió catalana), Rafael Rivelles (Claudi, versió
castellana), Ramon Tor (Libori, pare de la Cateri-
na), Genoveva Ginestà (Rosa), Rosita de Cabo
(amiga de la Rosa), Paquita Torres (Rufina), Verdu-
go (Enric), Rafael Moragues (mariner), Villà (mari-
ner), Penedès (mariner)

Altres intèrprets
Vicenç Peidró, Senyora Simó, Manolita de Oya,
Josep Vitervo, Pepita Tort, Teodor Busquets, Corbe-
ró, Tina Buj, Manuel Font, Farsac, Nicolau Barquet,
Ricard Gascon, Margarita Ortega, Ofelia Ortega,
Carme Torres, Sebastià Gasch (mariner ubriac)

7. Conclusions

El Cafè de la Marina fou la primera pel·lícula argu-
mental de llargmetratge rodada a Barcelona ínte-
grament en català. En la seva configuració varen
intervenir importants personalitats de la cultura
catalana com el poeta Josep Maria de Sagarra,
autor de l’original adaptat i dels diàlegs de la
pel·lícula, el pintor Pere Pruna, responsable de la
direcció artística (decorats, iluminació, figurins) i
Domènec Pruna, un fins aleshores deconegut
apassionat del cinema que conexia a fons els
mecanismes interns de l’art cinematogràfic. La
qualitat de les firmes que avalaven aquesta nova
producció i la meticulositat amb la qual va ser

52 SEVILLE, Armando, “Impresiones...”, El Cine núm. 39, Barcelona, 28 de septiembre de 1933, s/p.
53 “Noticiario Montjuich”, El Cine núm. 41, Barcelona, 12 d’octubre de 1933, s/p.
54 “Noticiario Montjuich”, El Cine núm. 37, Barcelona, 14 de setembre de 1933, s/p.
55 Expedient de censura, Archivo General de la Administración, Alcalà de Henares, caixa 36/03160.
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començada (decoupage, decorats) varen desper-
tar les esperances dels crítics cinematogràfics
(Carles Gallart, Sebastià Gasch, Mateo Santos)
farts de pel·lícules mitjanes produïdes pensant en
el públic. El Cafè de la Marina semblava ésser tot
el contrari, una obra culta concebuda com a medi
d’expressió artística que hauria de triomfar per la
seva qualitat estètica davant un públic cultivat. Els
polítics catalanistes (Lluís Companys, Ventura
Gassol, Carles Pi i Sunyer) donaren suport a la
pel·lícula (visites als estudis, patronatge de l’es-
trena, intervencions a la ràdio el dia de l’estrena)
doncs suposava una fita cinematogràfica. Per a
Ventura Gassol i Carles Pi i Sunyer hauria de ser
una gran satisfacció ja que havien treballat força
per a l’assoliment d’una producció cinematogràfi-
ca a Barcelona. El dia de l’estrena, el cinema
Urquinaona estava ple de gom a gom, però la pri-
mera pel·lícula produïda en català no fou una rea-
lització perfecta. No fou tampoc el fracàs de la
intelligentzia catalana com s’ha escrit. La majoria
de crítics reconeixeren l’ambició estètica de la
pel·lícula i comprengueren les dificultats econòmi-
ques i els rudimentaris serveis tècnics disponi-
bles. Crítics ben solvents como Josep Palau i
Mateo Santos la van considerar com la millor pro-
ducció sortida dels estudis sonors espanyols. Ben
al contrari, altres, com el de La Rambla i el de La
Humanitat, manifestaren el seu dolor per tractar-
se d’una fallida pel·lícula netament catalana i es
van mostrar indulgents.

Malauradament avui dia ens és ben difícil valorar-
la per la manca de còpies conservades, però les
nombroses fotografies que es varen publicar a la
premsa del moment i a la novelització deixen
constància d’un ben aconseguit realisme en els
decorats i en el vestuari, d’un sentit estètic de
l’enquadrament, d’una sàvia fotografia que jugava
oportunament amb els clarobscurs... Però una
pel·lícula no és simplement una succeció de foto-
grames i segons la majoria de les crítiques el mun-
tatge fou un desastre i la protagonista no reeixí en
la seva primera actuació cinematogràfica. Quedà

com un primer intent de realitzar un cinema en
català, un cinema en català de qualitat i ambiciós
que pogués comparar-se amb la cinematografia
internacional des d’una focalització local en quant
a ambient i personatges. Però, malauradament, no
va tenir cap mena de continuïtat immediata.
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PRÓLOGO
EL “CAFÉ DE LA MARINA”,
EL AMARGO SABOR A CHICORIA

Tras la proclamación de la II República el 1931, a causa del
empuje que el cine iba adquiriendo, Ventura Gassol, conse-
jero de Cultura de la Generalitat republicana promovió el
1932 la creación del Comité del Cine, integrado por distin-
guidas personalidades del mundo de la educación y de la
cultura, tales como el insigne pedagogo Alexandre Galí,
Josep Carner-Ribalta, Guillem Díaz-Plaja entre otros... Si bien
los objetivos por escrito son realmente admirables, poca fue
realmente la incidencia en la consolidación del cine en Cata-
lunya y nula sobre quienes decidían que obra debía ser lle-
vada a la pantalla. Y también es cierto que, cuando podían
decidirlo, sorprende ver por cuáles obras se inclinaron,
como se vio en la primera actuación del doblaje al catalán.
Con la llegada a Catalunya y a Barcelona, en concreto,
durante la década de los años veinte de numerosos inmi-
grantes venidos de otras comunidades de habla no catala-
na, con motivo de la ingente oferta de trabajo en mano de
obra que ofrecía la Exposición Internacional de 1929, la
irrupción del cine sonoro pondría entre la espada y la pared
a las productoras sobre qué tipo de cine tendría más éxito.
Y en cine, éxito equivale bajo parámetros industriales, a
taquilla. Ante el siempre controvertido tema del doblaje -que
hoy todavía suscita debates apasionados- el Comité del Cine
escogió como primera película doblada al catalán, en un
intento de normalizar el uso de la lengua catalana en las
pantallas, una insignificante comedia francesa, dirigida por
André Chotin, protagonizada por el actor cómico y cantante
Fernandel, Bric à Brac e Compagnie (1931), conocida aquí
con el nombre de Draps i ferro vell. Ninguna incidencia sig-
nificó que el espacio del Estudio Orphea fuera cedido por el
Gobierno de la Generalitat, con respecto a un cierto aprove-
chamiento educativo y social, además de goce y diversión
con cierta relación a la cultura del país.
Aparte del primer film Pax, de Francisco Elías, en v.o. france-
sa, la primera obra totalmente cantada que se filmó fue Car-
celeras (1932), de José Buchs, una zarzuela ambientada en
Andalucía, llena de tópicos: amores traicionados, crímenes
y pasiones desenfrenadas; Mercedes (1933), de estilo más
europeo y con alguna parte hablada en catalán; Boliche
(1933), también de Elías,  siendo protagonistas el trío musi-
cal de tangos argentino formato por Irusta, Fugazot y Dema-
re, que cosechaba gran éxito en Barcelona... ¿Temas catala-
nes? Cierto que no. Era evidente que hacía falta buscar un
nivel más alto en referencia a los filmes que se veían en las
pantallas catalanas. Y como era ya habitual, las adaptacio-
nes de guiones teatrales, usadas en lugar de crearlos nue-
vos y  netamente cinematográficos, abastecían los temas
para la realización de filmes. ¿Por qué se escogió la obra El
Café de La Marina para ser llevada al cine? Con palabras del
mismo Josep M. de Sagarra, cuando repasa su obra teatral
en sus Obras completas 
“... de todo mi teatro anterior al 1936, yo creo que La hija
del Carmesí es la única obra que mantiene algunas cualida-
des, de acuerdo con mis gustos actuales... Martínez Sierra
la estimaba sobre todas mis comedias, y tenía la intención
de incorporarla a sus propósitos, cuando una ráfaga de vien-
to cinematográfica se llevó Catalina Bárcena a Hollywood.
Más tarde, la guerra española desarticuló las proposiciones
de una casa americana para convertir mi comedia en film”.
Es decir: una obra literaria catalana desveló interés para ser
convertida en film a Estados Unidos, pero no aquí. A juzgar
por las propias palabras del escritor, la obra que escogía
Domènec Pruna no era de las que él más apreciaba. Reco-
nocía cual fue la realidad en el teatro del estreno en el Tea-
tro Català (Romea) el 14 de febrero de 1933:
“...me decidí a hacer, dentro mis procedimientos, un ensayo
de comedia amarga sobre el mundo de los pescadores de la
Costa Brava. El Café de la Marina creo que habría podido ser
un drama importante, si yo hubiera decidido a echar por la
calle de en medio, y no hubiera dado a mi obra aquel final de
las comedias, en el cual todo acaba bien. El Café de la Mari-
na es posible que tenga poco relieve, y que una cierta medio-
cridad  y una cierta monotonía no acaben de producir el con-
traste que yo ambicionaba. Algunos momentos de aquella
comedia, pero, la tengo en estima, como los más exitosos

de mi teatro de entonces. De El Café de la Marina se hizo un
film con dos versiones, una catalana y otra castellana... Se
debe confesar que el film del Café de la Marina, pese al
decorado de Pere Pruna y unos maravillosos exteriores del
Puerto de la Selva, fue un film poco afortunado”.1

Las prisas. Siempre las prisas: una obra estrenada al teatro
el 14 de febrero del 1933, lo fue el 23 de febrero del año
siguiente en las pantallas. La escasez de dinero, el mal aca-
bado de la obra a la cual, si bien el autor ya le reconocía
como impregnada de cierto tono “grisáceo”, hubiera reque-
rido un guión más esmerado, un montaje preciso. La indus-
tria cinematográfica, escasa y avara de rápidas ganancias,
no hizo demasiado esfuerzo en perseverar, poner medios
adecuados que habrían permitido crear una buena base
para un cine catalán, del que todavía hoy adolecemos. La crí-
tica catalana se esforzaba por ver el lado favorable de los fil-
mes que se iban rodando en el país, pero sobre algunos de
ellos, no se vieron  capaces de poner ninguna frase más allá
del cumplido.
El trabajo de Javier Muñoz Felipe investiga a fondo este film
que la crítica calificó en su día de fracaso rotundo y que el
público rechazó, vista la duración de una sola semana en
cartel, cosa que da fe del poco éxito logrado. La investiga-
ción va desgranando paso a paso las expectativas que en él
se  pusieron, siendo obra de una de las personalidades más
relevantes del teatro catalán, Josep M. de Sagarra, al que
hace falta sumar la participación de otro reconocido artista
plástico: Pere Pruna. El autor hace un repaso exhaustivo a
todos y cada uno de los documentos encontrados sobre el
film, buscados en diversos y lejanos archivos. Y dado que no
queda ni un palmo de la película  que se rodó -por ahora- es
de gran valor tener reunidos y sistematizados de manera
admirable este conjunto de los documentos hallados sobre
ese film. Es de agradecer, además, que haya estudios sobre
la filmografía catalana realizada con rigor, con este afán
escrutador que adquiere quien demuestra pasión por el
cine, a la par que ejemplifica la desolación por la pérdida,
por el hecho que no quede nada de buena parte de la filmo-
grafía catalana que, con todas sus luces y sombras, era y es
la nuestra. Tal vez, si la viéramos hoy, quizás descubriríamos
cosas que nuestros predecesores no supieron captar.

M. Encarnació Soler i Alomà
Doctora en Historia del Arte y Presidenta de Cinema Rescat

Notas a pie de página
1. Sagarra, Josep M. de, Teatre I - Obres completes. Edito-
rial Selecta. Barcelona,1979 (con  prólogo del autor).
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación se acerca a la desafor-
tunadamente no conservada película El Cafè de la Marina
(1933) de Domènec Pruna, considerada la primera película
argumental sonora rodada en catalán. Los aspectos trata-
dos son las motivaciones que llevaron a Domènec Pruna a
querer adaptar la obra teatral de Josep Maria de Sagarra, las
expectativas que los políticos y los intelectuales catalanes
depositaron en la película, las condiciones en las que fue
rodada, el resultado final y la acogida per parte de la crítica
y el público y las anotaciones de la censura franquista. Des-
pués de las conclusiones, se anexa la ficha completa con
algunos datos inéditos.

1. Domènec Pruna y el poema en tres actos El Cafè de la
Marina
La obra teatral El Cafè de la Marina, original de Josep Maria
de Sagarra, fue estrenada en el Teatro Romea de Barcelona
el 14 de febrero de 1933. El poeta barcelonés reflejó la vida
cotidiana del pueblo marinero de Port de la Selva que tan de
primera mano conocía, ofreciendo un retrato realista en el
que primaba más la veracidad del ambiente y los personajes
que la tensión dramática. Con su personal bisturí poético y
sociológico diseccionó el alma de pescadores, pescateras,
artistas barceloneses, pequeños burgueses...y los agrupó
en una historia muy recurrida en la narratología universal:
Caterina, una joven deshonrada per un antiguo amante que
la abandonó cuando estaba embarazada, acepta de mala
gana el matrimonio pactado por su padre con un rico comer-
ciante; afortunadamente este último se arrepiente y Cateri-
na acabará prometiéndose con un joven del pueblo con
quien piensa continuar regentado el Cafè de la Marina.
La primera noticia que he encontrado en la prensa haciendo
referencia a la adaptación cinematográfica del poema en
tres actos El Cafè de la Marina la publicó Carles Gallart,
quien había dirigido el documental Barcelona esportiva
(1930),1 en el diario La Veu de Catalunya exactamente tres
meses después del estreno de la obra teatral, es decir, el
14 de mayo de 1933. El crítico cinematográfico visitó el
estudio del pintor Pere Pruna quien trabajaba, con su herma-
no Domènec, en los preparativos de la versión cinematográ-
fica de la obra de Josep Maria de Sagarra. Pere Pruna era
bastante conocido en Barcelona, ciudad en la que se insta-
ló después de su formación en París donde fue orientado y
ayudado por Picasso, sobre todo después de ganar en 1931
el concurso Montserrat Vist pels Artistes Catalans. En cam-
bio, su hermano Domènec no lo era tanto y el periodista nos
lo presentó como un «xicot alt, esprimatxat, que ha passat
per tots els oficis del cinema»,2 trabajando, por ejemplo, de
extra en la película L’age d’or (1930) de Luis Buñuel. Reu-
nían por lo tanto los hermanos Pruna la sensibilidad artísti-
ca de Pere3 con los conocimientos cinematográficos de
Domènec y con esta sólida formación decidieron adaptar a
la gran pantalla El Cafè de la Marina, encargándose Pere de
la dirección artística y Domènec de la dirección globlal. 
Si Carles Gallart había centrado su artículo en la figura de
Pere Pruna, aproximadamente cinco semanas después, el
crítico cinematográfico Sebastià Gasch presentó a Domènec
en una entrevista que le hizo para el semanario Mirador. De
esta manera, el lector, podía perfilar con más detalle su sóli-
da y variada carrera cinematográfica, entre otros detalles:
«Un solide gaillard o un gars costaud, com diuen els france-
sos. Alt com un Sant Pau, el cap petit, el rostre infantil, les
faccions molsudes... Una correcció exquisida, adquirida a
París, una desimboltura esportiva adquirida a Amèrica. Un
home que té unes idees clares i que les expressa clara-
ment... Heus ací Domènec Pruna, cineasta. En 1926, entra
a les oficines de la Metro a Barcelona. L’any 1929, se’n va
a París. Fa d’extra, fa qualsevol cosa, per tal de conèixer el
funcionament dels studios. Col·labora una temporada amb
Cavalcanti. En 1930, és cap de publicitat de la Metro a la
capital de Mèxic. Un any després, reingressa a la sucursal
barcelonina de la dita companyia, que ha abandonat fa poc.
Ara prepara la filmació d’El Cafè de la Marina de Sagarra».4

Pero, ¿Por qué fue esta pieza teatral de Sagarra la escogida
para el debut en la dirección cinematográfica de Domènec
Pruna? Aunque la crítica teatral elogió con creces el retrato
fideligno del ambiente marinero y de los personajes, el públi-
co, según una pequeña anotación de Adolfo Marsillach no
respaldó la obra con su asistencia.5 Muchos años después,

en 1971, nuestro director declaró a María Luisa Antem su
admiración por la obra del poeta a quien conocía desde que
era un jovencito.6 A parte de esta pasión personal que sen-
tía Domènec Pruna por la obra de Sagarra, la formación fran-
cesa de los dos hermanos, la sencillez de la trama y el exac-
to reflejo del ambiente de un pueblo marinero de la Costa
Brava fueron posiblemente motivos importantes para conse-
guir, como tan excelentemente bien lo hacia el cine francés,
retratar unos ambientes determinados. En este sentido,
Pere Pruna declararó que sus intencions eran reflejar una
historia humana de manera sencilla, a la manera de Charles
Chaplin o René Clair7 y Domènec dijo que quería «explicar
amb correcció, amb claredat i simplicitat, amb honestedat
una història» añadiendo que el tema marinero de El Cafè de
la Marina era «humaníssim, local i internacional alhora».8

Con estas premisas y teniendo como modelo la cinemato-
grafía francesa, que habia conseguido conquistar el merca-
do internacional conjugando ambientes netamente france-
ses con historias de interés universal, verdaderamente El
Cafè de la Marina era una obra idónea por su marcado y bien
conseguido costumbrismo local y por narrar una historia que
podia ocurrir en cualquier lugar del mundo. A nivel estatal,
se hermanó también con dos de los mejores directores del
cine español, Edgar Neville y Benito Perojo, declarando pre-
cisamente el segundo la necesidad de «que el problema
planteado sea universal, y el espíritu, clima y mentalidad
sean españoles».9

Las investigaciones actuales apuntan que El Cafè de la Mari-
na fue la única película que Domènec Pruna dirigió a lo largo
de su vida, aunque la revista Cine Art informó de la creación
de la productora Publi-Orphea para editar cortometrajes y
documentales que serían dirigidos por Domènec Pruna.10

Nada sabemos de momento de esta productora, que segura-
mente reunía capital de la Orphea y del Publi-Cinema de Bar-
celona, especializado en actualidades y documentales. Aun-
que no tenemos constancia de futuras direcciones suyas, el
año 1935 colaboró por primera vez como ayudante de direc-
ción de Edgar Neville para la película El malvado Carabel
(1935) de la que se rodaron los interiores en Barcelona. Al
año siguiente fue ayundante de dirección del mismo Neville
en La señorita de Trevélez (1936), de Francisco Elías en
María de la O (1936), de Jean Gremillon en ¡Centinela aler-
ta! (1936) y de José Luís Sáenz de Heredia en ¿Quién me
quiere a mí? (1936). Después de la Guerra civil continuó tra-
bajando de ayudante de dirección, de nuevo con Edgar Nevi-
lle en El señor Esteve (1948) y con José Antonio Nieves
Conde en Surcos (1951), y en muchas películas más. Fue
también ayudante de producción de Revelación (1947) de
Antonio de Obregón y coadaptador de la novela Otages de
Jack Murray para un proyecto de cooproducció hispanofran-
cesa que no prosperó.11 Finalizó su trayectoria profesional
apartado del mundo del cine y dedicándose a la traducción.12

2. Producción de El Cafè de la Marina
Un vez escogida la obra hacia falta buscar capital interesa-
do en producirla y en este sentido fue fundamental la apor-
tación capitalista de Jacint Motllor a quien Domènec agrade-
ció públicamente su implicación económica.13 Con la
participación de Camile Lemoine de la Orphea Films el pro-
yecto de película podía hacerse realidad y con una rapidez
bastante inusual en el mundo del cine, dado que desde el
estreno de la obra teatral hasta el contrato firmado el 26 de
abril de 1933 en la ciudad de Barcelona per Domènec Pruna
y Jacint Motllor, por una parte, y Camile Lemoine, por la otra,
solo habían pasado poco más de dos meses. Los primeros
se encarcaban de la película virgen, los derechos de autor,
los sueldos de los artistas, los viajes, las estancias, los
músicos, la sonorización, la fotografía y los gastos de direc-
ción; mientras que el segundo lo hizo de los estudios, la
mano de obra, el laboratorio, los operadores, la electricidad,
los decorados, los muebles, el atrezzo y la administración.
El presupuesto inicial para las dos versiones de la película,
catalana y castellana, era de 150.000 pesetas y de su dis-
tribución se encargaría también la Orphea,14 empresa que
acababa de organizar una filial distribuidora de películas con
sede en el número 231 de la calle Provença de Barcelona y
sucursales en Madrid, València, Sevilla, Bilbao y A Coruña.15

Adjunto a este contrato, conservado en la Biblioteca de la
Filmoteca de Catalunya, podemos disfrutar de tres páginas
de un incompleto tratamiento argumental original con indica-
cions de la música idónea para acompañar las escenas. El
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elemento más anticinematográfico de la obra de Sagarra era
la unidad de espacio, dado que la totalidad de la pieza trans-
curría en el interior del Cafè de la Marina. Domènec Pruna
amplió los espacios incluyendo más escenas de interior,
como la habitación de la protagonista Caterina, y añadiendo
escenas de exteriores en el por entonces denominado distri-
to quinto de Barcelona y en el pueblo Port de la Selva y en
su costa. Dejan constancia de la filiación francesa de El
Cafè de la Marina, concretamente con ciertas líneas de
desarrollo del realismo poético francés, las escenas am-
bientadas en los barrios bajos y en el puerto de Barcelona
por su tono pesimista y romántico, por estar enmarcadas en
ambientes portuarios y por la importancia del bar como epi-
centro de la acción. Estas escenas, posiblemente introduci-
das por la pluma de Domènec Pruna, demuestran a la vez
sus aptitudes cinematográficas dado que se insertaban
como un flash back que partía de analogías formales con las
localizaciones de la historia principal:
«l’escena es va canviant, el cafè [de la Marina] es transfor-
ma en un cafè del Portal de Santa Madrona, l’artista amb un
vestit completament distint, és una prostituta vulgar i l’home
que en el cafè de la Marina l’acompanya, és en la nova visió
Claudi vestit amb l’uniforme blanc de mariner, voltat de com-
panys i escoltant els quatre fàstics que li diu aquella prosti-
tuta; l’escena va canviant i s’evocà un racó del districte cin-
què, sempre amb Claudi vestit de mariner i després una
escena solitaria del moll, amb un vaixell de guerra, i Claudi
trist I silenciós que va cap al vaixell, aquestes escenes amb
música de fons adequada. Es torna a la visió del Cafè de la
Marina amb la mateixa situació que s’ha deixat».16

La lectura de este tratamiento argumental nos permite tam-
bién concluir que la película añadía acciones que en la obra
teatral se daban por supuestas, concretamente empezaba
con la frustrada fuga amorosa de Caterina con su amante
que la deja plantada en la estación del tren.
A partir de este primer trabajo argumental, durante los
meses de mayo y junio de 1933 Domènec y Pere Pruna con-
feccionaron el decoupage con escrupulosa meticulosidad
dado que consideraba Domènec que este constituía el cin-
cuenta por ciento de la película. Sobre el director i el guión
de la película una editorial de la revista El Cine indicó:
«Es un muchacho que ha sido capaz de hacer un guión com-
parable al de los grandes directores americanos o alema-
nes, donde ha previsto los más nímios detalles, donde el
ambiente ha sido descrito para que lo recoja la cámara y
donde el diálogo, breve y conciso no tiene otro objeto que el
de reforzar la acción, base de la obra».17

El poeta Josep Maria de Sagarra se encargó de escribir los
diálogos, huyendo del verso de la obra original. En el mes de
mayo de 1933 se preveía empezar el rodaje a finales de
junio del mismo año y estrenar la película para septiembre.
Finalmente el rodaje comenzó el 13 de julio de 1933 en el
estudio A de los Orphea, donde coincidió, primero, con el de
Sierra de Ronda (1933) de Florián Rey y después con el de Boli-
che (1933) de Francisco Elías que se rodaron en el estudio B.
El papel de la protagonista Caterina fue a parar a la desco-
nocida Gilberta Rouger, descubrimiento de Domènec Pru-
na.18 La actriz, por su físico, su fotogenia y sus movimientos
parecía idónea para interpretar la hija del propietario del
Cafè de la Marina; así la describió Polanco: «andar pausado,
su alta figura llena toda ella de melancolía, la expresión de
su rostro lánguido y suave».19

Para la elección de los actores buscó Domènec la especifi-
cidad local, evitando «la falta de relación entre el personaje
y el ambiente en que se mueve»20 y recayendo el papel de
Claudi en el actor teatral Pere Ventayols, en la versión cata-
lana, y en Rafael Rivelles, en la versión castellana, los úni-
cos papeles que se intercambiaron durante el rodaje simul-
táneo de las dos versiones.
En un prinpicio se pensó que el operador habitual de los
estudios Orphea, el suizo Arthur Porchet, se ecargaría de la
fotografía, pero el trabajo en los Orphea se acumulaba y Art-
hur estaba inmerso en la fotografía de Sierra de Ronda. Por
este motivo fue su hijo Adrien, ayudado por su hermano
Robert, quien se encargó.21

El periodista Font i Ferran del diario L’Opinió, publicó el 30
de julio un articulo sobre el rodaje de la película a partir de
su visita a los estudis un dia de filmación, donde coincidió
con Josep Maria de Sagarra. Sus impresiones sobre Domè-
nec Pruna dan testimonio de la seguridad y pasión con que
trabajaba:

«Domènec Pruna, [...] coneix a fons els secrets del cinema,
que ha treballat al costat de destacats campions del cinema
modern i que, a més a més, té una manera de parlar i de
moure’s que és capaç d’encomanar-nos el seu dinamisme i
la seva fe».22

Las declaraciones del director dejan constancia de la volun-
tad de acercarse a los movimientos cinematográficos inter-
nacionales:
«La nostra més gran il·lusió és la que, amb aquest film, el
cinema català i el cinema espanyol s’incorporin de ple als
moderns corrents cinematogràfics. El tema de l’obra de
Josep Mª de Sagarra, que obtingué un èxit esclatant a l’es-
cena, crec que s’adapta perfectament a la tècnica i al ritme
del cinema».23

Por su part, Enric F. Gual publicó el 10 de agosto un nuevo
artículo sobre el rodaje de la película que nos permite pro-
fundizar en los decorados y en la importancia dada por los
hermanos Pruna al ambiente. El periodista escribió que el
decorado consistía «en una reproducció fidelíssima d’un
marineríssim i catalaníssim café, molt entonat, pensant en
la ponderació del funcionalisme racial, en les manifesta-
cions constructivistes de la nostra costa.
»[...] »La façana de la casa s’estén en un angle obtús i forma
una placeta amb molt de caràcter».
Por lo que respecta al ambiente apuntó:
«És estrany, però dintre de l’estudi es pot ben assegurar que
l’ambient ho abassega tot i deixa en segon terme tot el que
hi fa un paper determinat. Quan us heu començat de fer
càrrec de tots els accesoris materials i humans que veieu
dintre les parets, us adoneu que l’únic element que mana,
l’únic que absorveix l’atenció general, és l’ambient».24

Aquel mismo 10 de agosto, Sebastià Gasch publicaba otro
artículo sobre el rodaje a partir de una de las muchas visitas
que hizo a los estudios Orphea mientras duró la filmación d’El
Cafè de la Marina. Gasch y Domènec Pruna hablaron durante
horas y horas sobre cine, además le vió trabajar también
durante mucho de tiempo y estas son las conclusiones sobre
las habilidades directivas de Domènec a las que Gasch llegó:
«aquest, ultra posseir uns coneixements tècnics profunds,
adquirits gràcies a molts anys de pràctica, posseix una altra
cosa que no s’adquireix. Una altra cosa que si no es té en
néixer, val més plegar. Una intel·ligència clara i desperta i un
sentit innat, prodigiós del cinema».25

Según la experta opinión cinematográica de Sebastià
Gasch, Domènec Pruna había sabido sacar partido a la uni-
dad de espacio de los decorados del Cafè de la Marina gra-
cias a la gran variedad de puntos de vista que adoptaba la
cámara y al uso continuado de travellings; de estos últimos
destacó el siguiente:
«La cambra, situada al bell mig de l’interior del cafè, dóna
una volta en rodó i passeja el seu ull escrutador per damunt
de totes les parets de l’establiment fins a tornar a la seva
posició inicial. Travelling genial i terriblement dificultós –cal-
gué tota una tarda per a reeixir-lo– i que dóna una lliçó admi-
rable a molts directors».26

Según informó la revista El Cine los interiores se concluye-
ron el viernes 10 de agosto y el martes siguiente el equipo
de rodaje salió hacia el pueblo marinero de Port de la Selva
donde se preveía rodar exteriores durante diez o doce días.27

El 7 de septiembre, la misma revista informaba de la finali-
zación de los exteriores en Port de la Selva y el inmediato
inicio de los trabajos de motaje.28

En cuanto a la música, los maestros Demon, Llorenç Torres
Nin, i Joan Gaig compusieron una partitura original en la que,
según relataba el diario L’Opinió no habia «una nota que no
fos d’origen català. [...] Ells, tan assadollats de música estran-
gera, tan pregonament lliurats a la música moderna en llurs
diversos matissos, han sabut realitzar el miracle de retrotrau-
re’s a altres temps i altres gustos».29 Efectivemente, Demon
se habia caracterizado per su afición al jazz que introdujo con
pasión en Barcelona con su grupo Demon Jazz y, según el trac-
tamiento argumental de la película adjunto al contrato, El Cafè
de la Marina comenzaba con una cobla que recordaba el Toc
a l’oració de Pep Ventura, considerado por la historiografía
musical como el padre de la sardana por las importantes inno-
vaciones que introdujo desde los años 40 del siglo XIX.
Según las cronicas de los periodistas escritas antes y duran-
te el rodaje, en las que se remarcó la meticulosidad del
guión, la excepcionalidad de los decorados, la sabiduria
cinematográfica de Domènec Pruna... la película parecía
destinada al éxito absoluto, pero...
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3. El Cafè de la Marina como cuestión industrial y cultural
de un país
Con los gobiernos del Ajuntament de Barcelona y de la Gene-
ralitat de Catalunya controlados por Esquerra Republicana
de Catalunya, el cine formó parte de las agendas de los polí-
ticos desde variadas perspectivas. Desde la Comissió de
Cultura del Ajuntament de Barcelona se incidió en la presen-
cia del cine en la escuela como revolucionario medio peda-
gógico y desde la Generalitat, reforzando la dimensión peda-
gógica del cine, se trabajó también en su vertiente industrial
y cultural. Los estudios Orphea se pudieron instalar en Bar-
celona gracias a la mediación del president Francesc Macià
y a la cesión por parte del Ajuntament de Barcelona del
Palau d’Indústries Químiques de l’Exposició Internacional de
1929. Con motivo del rodaje de Pax, el primer largometraje
sonoro que se filmaba en los Orphea, el 25 de junio de 1932
el presidente de la Generalitat y el alcalde de Barcelona,
entre otras autoridades, visitaron las instalaciones y asistie-
ron a la filmación de unas escenas.30

Con motivo del rodaje de El Cafè de la Marina volvieron los
políticos a respaldar la producción cinematográfica que se
hacia en Barcelona con sus visitas. Así, el 5 de agosto de
1933 el conseller de cultura, Ventura Gassol, acompañado
de miembros del Comitè de Cinema de la Generalitat de
Catalunya, visitó los estudis Orphea para asistir a la filma-
ción de algunas escenas. El hecho lo merecía pues si los
políticos habían respaldado la producción de películas en
Barcelona, hasta el momento pocas habían reflejado la rea-
lidad catalana y las que lo hicieron utilizaron la ciudad como
marco de la acción y el catalán como segunda lengua que se
utilizaba de manera ocasional. Pax tan sólo se rodó en fran-
cés pues no se encontraron inversores interesados en hacer
una versión en castellano y mucho menos en catalán. Pese
a todo, el catalán apareció en Mercedes (1933) de Josep
Maria Castellví. Ésta, que fue la primera película de la pro-
ductora Barcelona Films, se publicitó como «parlada i canta-
da en espanyol» con «escenes directes en català».31

Con este prececedente ocasional, El Cafè de la Marina fue
la «primera cinta barcelonina de llargmetratge produïda i
sonoritzada en català»,32 teniendo en cuenta que El Nandu
va a Barcelona (1931) de Baltasar Abadal fue rodada muda
y sincronizada posteriormente. Tenemos que tener presente
también que en el terreno del cine documental la Hispano
Fox Film produjo en 1932 algunas actualidades en catalán
como Homenatge de Catalunya a Rafael de Casanova y Arri-
bada de la XIV Volta ciclista a Catalunya.
Desde el punto de vista de la cultura catalana y desde la
perspectiva de un gobierno que quería promocionar la pro-
ducción cinematográfica, el rodaje del primer largometraje de
ficción en catalán era una cuestión de país. Ventura Gassol,
con motivo de la filmación d’El Cafè de la Marina declaró que
la nueva industria cinematográfica en Cataluña debía «apor-
tar a l’economia catalana grans avantatges, no tan sols en
l’ordre material, sinó en el moral, per la gran propaganda que
representa per al coneixement de les belleses naturals i
artístiques de Catalunya».33 Es decir, el cine como medio
industrial y como propaganda cultural y territorial de un país.
Una vez la película estuvo finalizada ,se proyectó en «la sala
de proves de la Generalitat […] a instàncies del President,
senyor Companys i del conseller de Cultura, senyor Gassol»
quienes ofrecieron «l’alt patronatge de la Generalitat de
Catalunya per a l’estrena».34 Según Joaquim Romaguera i
Ramió «l’acte fou retransmès per Ràdio Associació de Cata-
lunya, transmissió durant la qual parlaren pels seus micrò-
fons el conseller de Cultura i el batlle de la ciutat, Carles Pi
i Sunyer, entre d’altres personalitats».35 Debió ser una gran
satisfacción para estos dos políticos catalanistas, tan inte-
resados en la prosperidad del cine en Catalunya, participar
en los actos de promoción de la película. Carles Pi i Sunyer
había creado en 1931 el Comité de Cataluña del Congreso
Hispano-Americano de Cinematografía confiando plenamen-
te en las posibilidades de la producción cinematográfica en
Barcelona por darse las «condicions naturals, econòmiques
i socials necessaries».36 Por su parte, Ventura Gassol acogió
con notable interés el Pla General sobre Cinema Educatiu
que le presentó el intelectual Guillem Díaz-Plaja y a princi-
pios de septiembre de 1932 «prengué la iniciativa de propo-
sar al Govern de la Generalitat la creació d’un Comité de
Cinema que, al seu dia, pogués centralitzar i coordinar totes
les activitats cinematogràfiques de Catalunya»37 que fue
creado definitivamente  el mes de abril de 1933. El Cafè de

la Marina era el fruto merecido a la su labor a favor de la
cinematografía en Catalunya.
También los intelectuales catalanes depositaron en El Cafè
de la Marina grandes esperanzas. El crítico de La Veu de
Catalunya, Carles Gallart, después de reconocer que no
había prestado atención al cine que se producía en Barcelo-
na por  su falta de calidad, veía en El Cafè de la Marina,
cuando la película era aún un projecto, un indiscutible
«triomf en el qual guanyarem tots. Els realitzadors, diners i
glòria. I el nostre públic una obra bella i intel·ligent. I els
cineastes l’exemple encoratjador que també en el cinema
poden fer-se films amb èxit sense la lamentable necessitat
de caure en la grolleria mal anomenada comercial».38

Por su parte, Sebastià Gasch, pocas semanas después,
escribió:
«Heus ací, doncs, el primer film parlat en català en marxa. I,
segurament, el film més intel·lígent que s’haurà rodat ací.
Estem segurs que ací, on no hem ultrapassat encara els
límits de les improvisacions fantasistes, no s’ha fet res amb
aquest sentit de responsabilitat. La producció dita nacional
no ens ha donat sinó obres engendrades per un analfabetis-
me espès. Naturalment, no n’hem volgut parlar mai. Però
davant una tasca tan intel·ligent com la que realitzen Domè-
nec i Pere Pruna, tan insòlita en aquestes latituds, trenquem
el nostre silenci amb aquest article».39

Y se podrían añadir comentarios muchos similares escritos
por Font i Ferran en L’Opinió, Mateo Santos en Popular Film...

4. Problemas durante el rodaje y el montaje
Todos los historiadores que se han acercado a El Cafè de la
Marina han coincidido en que el presupuesto se acabó antes
de finalizar la película y que ésta se acabó de cualquier
manera.40 Testimonios directos de este hecho fueron Andreu
Avelino Artís, Sempronio, y Sebastià Gasch. El primero, per
ejemplo, escribió muchos años después que «A mitad de la
película se había agotado el presupuesto y la cinta fue ter-
minada a trompones».41

Una prueba del recorte la encontramos en la novelización de
la película que editó en Barcelona ediciones Bistagne.
Según la narración de la misma no se incluyeron las esce-
nas de ambiente protuario localizadas en Barcelona comen-
tadas líneas atrás.
A los problemas ecónomicos cabe añadir otro de notable
importancia que incidió también de manera decisiva en la
factura final de la película:  la necesidad de concluir los inte-
riores en una fecha determinada y la consecuente premura
por acabarlos por el retraso sufrido según el plan de rodaje
inicialmente previsto. Los estudios Orphea estaban disponi-
bles solo para unas jornadas determinadas que resultaron
insuficientes para llevar a término las dos versiones de
manera eficiente. La falta de estudios en España y el abara-
tamiento considerable que representaba para los producto-
res rodar en Barcelona y no en el extranjero originaron que
los estudis Orphea estuviesen muy solicitados. Los compro-
misos preestablecidos por los estudios impediren a Domè-
nec  Pruna plasmar en su realización todo el cuidado y toda
la minuciosidad que había puesto en el decoupage. Estas
fueron las impresiones de Sebastià Gasch al respecto:
«Activitat fantàstica. Moviment continu. Crits furiosos de gri-
llat que alternen amb un silenci sepulcral. Contrats violent.
Tothom sap l’hora –les vuit del matí–, però ningú sap l’hora
de sortida. L’una, les dues de la matinada? [...] El dia dotze
d’agost han d’estar llestos indefectiblement. No pot fallar.
Altres directors ja esperan que el plateau es buidi per a inun-
dar-lo d’altres decorats i d’altres intèrprets. Pruna i la seva
gent van retardats de cinc dies».42

En este sentido, los Orphea fueron víctima de su propio éxito
y por estos motivos fueron ampliados, cuando hacía un año
de su inauguración, con la construción de otro estudio que
en total sumaban tres, la instalación de una central fónica,
la construción de laboratorios fotográficos, el aumento de
las salas de montaje, de los talleres de carpintería y la ade-
cuación de la sala de proyección al sistema sonoro.43

Para acabar de complicarlo todo, según opiniones del mismo
Gasch, el montaje final de la película, elemento importantí-
simo en cualquier realización audiovisual, fue verdaderamen-
te pésimo:
«El muntatge del film es desastrós. Tenim entès que Pruna
no ha muntat el seu film. Encarregat primer a un senyor, el
muntatge se l’han anat passant després de mà en mà diver-
sos senyors més. I la feina d’aquests no ha estat simple-
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ment porquejar el cel·luloide, sinó tallar, escurçar, mutilar
implacablement. I n’ha sortit el que ha sortit. El film es pro-
dueix a salts. És poc explícit. L’espectador que ha hagi vist
l’obra teatral potser no en compendrà certes situacions. El
públic pressent que falten plans intermitjos. [...]. Aquest
muntatge desastrós ha perjudicat extraordinàriament aques-
ta pel·lícula».44

5. Recepción social: crítica, público y censura franquista
El Cafè de la Marina se estrenó en el cine Urquinaona de
Barcelona el viernes 23 de febrero de 1934 con la asisten-
cia de políticos, prensa e intelectuales catalanes que lle-
naron la sala. Para esta especial ocasión, la Orphea Film ilu-
minó la entrada del cine para filmar una película del
acontecimiento.45

La historiografía cinematográfica ha considerado que El Cafè
de la Marina fue un rotundo fracaso de crítica y de público.
Es cierto que la película no fue un éxito de público; perma-
neció en cartelera una semana pese a que el día del estre-
no algunos críticos reseñaron los sentidos aplausos al fina-
lizar la proyección. En cuanto al éxito o fracaso de crítica, la
realidad es que ésta se polarizó. En la revista Mirador, Josep
Palau contextualizó la raquítica realidad cinematográfica
catalana y la falta de calidad de todas las películas que ha-
bían salido de los estudios Orphea de Barcelona. Con estos
condicionantes bien presentes, afirmó:
«Domènec Pruna ha palesat en la confecció del guió una
gran mentalitat cinematogràfica en establir un ordre i una
disposició de la narració que no deixen entreveure la pro-
cedència teatral de l’assumpte.
»[…] No s’ha buscat res per afalagar les debilitats del
públic. S’ha anat de dret a fer una obra seriosa, que si no
fos un èxit de públic, almenys mereixés les simpaties de
tots els patriotes que aprecien per damunt de tots els esca-
rafalls, l’honestedat de les intencions.
»Drama vigorós, emmarcat en un dels indrets més bells de
Catalunya, El Cafè de la Marina ha resultat un film racial-
ment català i per nosaltres una data memorable en els
annals de l’espectacle cinematogràfic a Barcelona».46

Cerró su crítica afirmando que las producciones nacionales
no hacían «gota d’ombra» a El Cafè de la Marina. Desde la
revista cinematográfica Popular Films, Mateo de Santos re-
dactó unos comentarios muy parecidos a los de Josep Palau:
«Muchas dificultades se oponían al buen logro del film. No
seríamos sinceros si dijeramos que todas las ha vencido
Domingo Pruna y sus colaboradores más directos. Sin
embargo, una cosa hay que apuntar: que Pruna ha llevado a
cabo en la realización de El Café de la Marina una labor seria
y de gran decoro artístico, logrando poner su film –primero
que dirige– por encima y aparte de las vulgaridades que vie-
nen realizando la generalidad de los directores españoles. A
pesar de todos los errores y vacilaciones.
»Pruna sabe ahondar en el carácter de los personajes e inter-
pretar el ambiente en que se mueven. Se nota en él una
inquietud en la disposición de las escenas, en la toma de pla-
nos y en la busca de ángulos, que nos permiten asegurar que
con un  mayor dominio de la técnica y con alguna más prác-
tica de la que ahora tiene, logrará hacer un film perfecto. No
pueden darse de lado a las magníficas condiciones y a la sen-
sibilidad artística que revela en su primera película. […]
»En resumen: El Café de la Marina, sin ser una obra plena-
mente lograda, es una buena película en la que hay una
vibración intensa de catalanismo, y en la que se ha aprehen-
dido el ambiente con mucha justeza».47

También J. Ruiz de Larios, desde La Vanguardia, puntualiza-
ba el alcance de la película pero destacaba el trabajo de
dirección por el acurado reflejo de un ambiente determinado:
«Queda en una obra discreta y basta. Hay que reconocer que
en muy poquísimas ocasiones se comienza con tan buen
pie. Pruna se nos muestra en esta su primera producción
como un gran director en potencia. Ha sabido entresacar de
un argumento netamente teatral las posibilidades máximas;
todo el rendimiento cinematográfico de que era capaz. […]
Pruna ha sabido prender, aunque no sea a veces más que
en intención, un hecho importante y decisivo en el cinema:
el ambiente. El Café de la Marina es obra bien ambientada,
y es ahí donde vemos, en la mano de Pruna, la mano de un
buen director».48

Desde un análisis más profundo, Sebastià Gasch después
de también contextualizar la película en la realidad cinema-

tográfica de Barcelona, se detuvo pausadamente en las defi-
ciencias y en los aciertos. De las primeras ya conocemos su
opinión sobre el motaje a la que cabe añadir el rechazo total
a la interpretación de la protagonista y la ausencia de vida
de la película, «tot queda fred, sense energia ni convicció».
Pero a parte de los grandes defectos destacó la inteligencia
cinematográfica de algunos travellings, el gran aprovecha-
miento del decorado del café agotando «tots els angles», la
«possessió d’un sentit vivíssim de la plàstica» tanto en los
interiores como en los exteriores, los grandes valores foto-
gráficos «poques vegades vistos en films d’aci», el «intens,
fort i imatjat, acolorit» diálogo y la interpretación de Pere
Ventayols.49

Contrarestando estas críticas comprensivas con la realidad
cinematográfica catalana que relativizaban los defectos o
los contraponían a los aciertos, otros críticos, com el de La
Rambla y el de La Humanitat, no la consideraron admisible:
«Precisament, per tractar-se de la primera producció cine-

matogràfica autenticament catalana, i per tant d’una tra-
cendència incalculable, com a punt de partida per a la crea-
ció d’una cinematografia pròpia, hauríem volgut poder
manifestar-nos exclusivament en termes d’elogi i amb el cor
ple d’optimisme, en fer la crítica d’aquest film. La realitat,
però no és aquesta, i ens enganyariem nosaltres mateixos i
enganyaríem els nostres lectors si diguéssim altrament».50

Este crítico denostó la producción improvisada, la falta de
acción de la obra original, el diálogo demasiado literario y
extenos, calificó el guión de malo y el montaje como pésimo,
constató la mala sonoridad con ruido ambiental y despreció
la interpretación de la Rougé, pero elogió la fotografía de
exteriores, el ambiente creado, la música y la interpretación
de Ventayols.
La versión castellana de El Cafè de la Marina se estrenó en
la ciudad de Bilbao en el Ideal Cinema el 24 de agosto de
1934. Depués de la Guerra civil fue presentada, el 3 de julio
de 1939 por la distribuidora EDICI, a la censura franquista
que la aprovó íntegramente para su exhibición.51 Se estrenó
con un considerable retraso, siete años después de la su
estreno en Barcelona y dos años después de pasar la cen-
sura, en el Cine Doré de Madrid, el 21 de agosto de 1941.
Ni la prensa especializada, las revistas Primer Plano y Radio-
cinema, ni los diarios hicieron mención alguna.

6. Ficha 
Equipo técnico-artístico

Productora: Orphea Films, con la colaboración capitalista de
Jacint Motllor.
Director: Domènec Pruna.
Argumento: según la obra teatral del mismo título de Josep
Maria de Sagarra.
Guión: Domènec Pruna.
Diálogos: Josep Maria de Sagarra.
Decorados: Pere Pruna.
Construcción: Henri Boulanger.
Figurines: Pere Pruna
Fotografía: Adrien Porchet.
Ayudante fotografía: Robert Porchet.
Segundo ayudante fotografía: García.52

Música: Demon, Llorenç Torres Nin, Joan Gaig.
Montaje: Antonio Graciani.53

Ayudante de montaje: Susana Lemoine.54

Datos técnicos
Duración: 9 rollos, 2600 metros.55

Rodaje interiores: Estudios Orphea (Barcelona). 
Rodaje exteriores: Port de la Selva.
Laboratorio: Cinefoto (Barcelona).
Distribución: Orphea Film (en Barcelona). EDICI (en Madrid).
Estreno versión catalana: Barcelona, el 23 de febrero de
1934 en el cine Urquinaona.
Estreno versión castellana: Bilbao, el 24 de agosto de 1934
en el Ideal Cinema. Madrid, 21 de agosto de 1941 en el
Cine Doré.

Intérpretes
Gilberta Rouger (Caterina), Pere Ventanyols (Claudi, versión
catalana), Rafael Rivelles (Claudi, versión castellana),
Ramon Tor (Libori, padre de Caterina), Genoveva Ginestà
(Rosa), Rosita de Cabo (amiga de Rosa), Paquita Torres (Rufi-
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na), Verdugo (Enric), Rafael Moragues (marinero), Villà (mari-
nero), Penedès (marinero).

Altre intèrprets
Vicenç Peidró, Senyora Simó, Manolita de Oya, Josep Viter-
vo, Pepita Tort, Teodor Busquets, Corberó, Tina Buj, Manuel
Font, Farsac, Nicolau Barquet, Ricard Gascon, Margarita
Ortega, Ofelia Ortega, Carme Torres, Sebastià Gasch (mari-
nero borracho).

7. Conclusiones
El Cafè de la Marina fue la primera película argumental de
largometraje rodada en Barcelona íntegramente en catalán.
En su configuración intervinieron importantes personalida-
des de la cultura catalana como el poeta Josep Maria de
Sagarra, autor del original adaptado y de los diálogos de la
película, el pintor Pere Pruna, responsable de la dirección
artística (decorados, iluminación, figurines) y Domènec Pru-
na, un hasta el momento desconocido apasionado del cine
que conocía a fondo los mecanismos internos del arte cine-
matográfico. La calidad de las firmas que avalaban esta
nueva producción y la meticulosidad con la que fue empe-
zada (decoupage, decorados) despertaron las esperanzas
de los críticos cinematográficos (Carles Gallart, Sebastià
Gasch, Mateo Santos) hartos de películes medianas produ-
cidas pensando en el público. El Cafè de la Marina parecía
ser todo lo contrario, una obra culta concebida como medio
de expresión artística que debería triunfar por su calidad
estética ante un público cultivado. Los políticos catalanistas
(Lluís Companys, Ventura Gassol, Carles Pi i Sunyer) dieron
su soporte a la película (visitas a los estudios, patronaje del
estreno, intervenciones en la radio el día del estreno) pues
suponía un hito cinematográfico. Para Ventura Gassol i Car-
les Pi i Sunyer debió ser una gran satisfacción dado que
habían trabajado para conseguir una producción cinemato-
gráfica afincada en Barcelona. El día del estreno, el cine
Urquinaona se llenó al completo, pero la primera película
producida en catalán no fue una realización perfecta. Tam-
poco fue el fracaso de la intelligentzia catalana como se ha
escrito. La mayoría de críticos reconocieron la ambición
estética de la película y comprendieron las dificultades eco-
nómicas y los rudimentarios servicios técnicos disponibles.
Críticos bien solventes como Josep Palau y Mateo Santos la
consideraron la mejor producción salida de los estudios
sonoros españoles. Bien al contrario, otros, como el de La
Rambla y el de La Humanitat, manifestaron su dolor por tra-
tarse de una fallida película netamente catalana y se mos-
traron indulgentes.
Desgraciadamente hoy en día nos es muy difícil valorarla por
la ausencia de copias conservadas, pero las numerosas
fotografías que se publicaron en la prensa del momento y en
la novelización dejan constancia de un conseguido realismo
en los decorados y en el vestuario, de un sentido estético
del encuadre, de una sabia fotografía que jugaba oportuna-
mente con los claroscuros... Pero una película no es simple-
mente una sucesión de fotogramas y según la mayoría de
las criticas el montaje fue un desastre y la protagonista no
salió airosa en su primera actuación cinematográfica. Quedó
como un primer intento de realizar un cine en catalán, un
cine en catalán de calidad y ambicioso que pudiese compa-
rarse con la cinematografía internacional desde una focaliza-
ción local en cuanto a ambiente y personajes. Pero, desafor-
tunadamente, no tuvo ningún tipo de continuidad inmediata.
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Pie de fotos
Pág. 6. Cartel cedido por el coleccionista Paco Baena.
Pág. 7. Miembros del equipo de la película. De izquierda a
derecha, sentados, el maestro Demon y Sebastià Gasch.
Detrás, de pie, también de izquierda a derecha, en primer tér-
mino, Paquita Torres, Rafael Rivelles, Domènec Pruna, Gilber-
ta Rouger, Pere Ventanyols, Genoveva Ginestà y Josep Viter-
vo. En segundo término, de izquierda a derecha, Ramon Tor y
Manolita de Oya.
Pág. 8. Padre e hija, Ramon Tor y Gilberta Rouger, detrás de
la barra del Cafè de la Marina.
Pág. 9. Padre e hija, Ramon Tor y Gilberta Rouger, en la habi-
tación de la protagonista.
Pág. 10. La boda de la hermana de la protagonista. De
izquierda a derecha, Paquita Torres, Ramon Tor, Genoveva
Ginestà y Josep Vitervo.
Pág. 11. La película se acercó con verismo a la realidad mari-
nera de Port de la Selva.
Pág. 12. La protagonista Gilberta Rouger y Manolita de Oya
en unos decorados realistas.
Pág. 13. Domènec Pruna aprovechó la belleza natural de la
Costa Brava con sabios y equilibrados encuadres.
Pág. 14. Interior del Cafè de la Marina, con pescadores, mari-
neros y gente del pueblo.
Pág. 15. Inteligente encuadre de una escena de típico am -
biente costumbrista de pescadores.
Pág. 16. El director y el fotógrafo explotaron con gusto estéti-
co las posibilidades del claroscuro.
Pág. 18. Vista aérea de los decorados.

EDITA: 2008 © CINEMA·RESCAT

Isaac Albéniz, 28
08017 Barcelona
Tel. 93 205 29 18
c/e: cinemarescat@cinemarescat.com
wwww.cinemarescat.com

DISSENY I MAQUETACIÓ: EPA DISSENY SL
c/e: info@epasg.com
www.epasg.com

DIPÒSIT LEGAL: B-3.532-2009

Agraïments:

Paco Baena

Biblioteca del Cinema de la Filmoteca de Catalunya

llibre III premi cinema 6.5.qxd:llibre III premi cinema  2/3/10  16:34  Página 28



Isaac Albéniz, 28
08017 Barcelona
Tel.: 932052918

Amb la col·laboració de:

III Premi Cinema Rescat
d’Investigació Cinematogràfica


