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Ara fa poc més de dos anys que vaig comencar a endinsar-me en la figura de 
Josep de Togores i, si bé possiblement encara em trobo a mig recorregut, us ex- 
poso a continuació el fruit que he tret d'aquest apassionant procés d'investigació 
i recull. 

Josep de Togores i Muntadas, nascut el 26 de julio1 de 1868, fou un personatge 
que es deixa portar per les circumstancies i que va aprofitar les oportunitats que 
la vida li va oferir. Era un home culte, inquiet, influit per una manera de viure molt 
a la francesa, proporcionada pel seu padrastre, el senyor Antoine Jeanbernat, qui 
també li ensenya a relacionar-se amb els ambients més cultes i refinats de I'epoca. 
El seu fill primogenit, el reconegut pintor Josep de Togores i Llach (1 893-1 970), el 
perfila amb un temperament imaginatiu, emotiu, relativament poc atret pels afers 
i d'una gran sensibilitat. Era un senyoras, generós, amb una confianca il.limitada 
en el1 mateix, i que aparentava una fortuna més gran de la que posseia.' 

Aficionat a I'esport, d'una manera poc habitual a I'epoca, fou campió dJEspanya 
de tir al blanc, un nedador excel-lent, lluitador de grecoromana, fort en el rem i 
jugador d'esgrima. Pero el senyor Togores no es limita a practicar aquests es- 
ports, sinó que també va intervenir d'una manera molt directa en la seva 
socialització. Fou vicepresident de I'Sport Men's Club. Malgrat que I'entitat aporta 
més despeses que beneficis, va servir d'estímul per crear el conegut setmanari El 
Mundo Deportivo, que aparegué 1'1 de febrer de 1906 i que es va convertir en 
diari el 1926. El setmanari va intentar abastar tots els esports des de I'atletisme 
fins al ciclisme, passant per la colombofília. Confirmant el seu aspecte polifacetic, 
Josep de Togores col.lecciona ventalls, vaixelles japoneses i, sobretot, un valuós 
repertori d'armes, que ocupaven tota una sala de la Torre del Pi, la casa que la 
família tenia a Cerdanyola. La Torre del Pi era visitada per famílies d'un cert to. 
S'hi feien concerts d'amics, on es podia gaudir de la música interpretada per 
Enric Granados (1 867-1 91 6) i Joaquim Malats (1 872- 191 2), acompanyats per la 
soprano Maria Gay. Al mateix temps, eren freqüents les reunions a les quals 
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assistien entre d'altres Ramon Pichot (1 870-1 925), Eduard Marquina (1 879-1 946), 
Adria Gual (1 872- 1944), Joan Limona (1 860-1 926) i Joan Baptista Parés (1 847- 
1 926). 

La base economica dels Togores era la representació a Barcelona de la casa 
belga Solvay. Pero els ingressos van comencar a minvar i, després d'alguns ne- 
gocis sense exit, Josep de Togores va trobar en el món cinematografic una sortida 
prou adequada a la seva personalitat. 

L'activitat cinematografica de Togores coincideix amb una epoca realment magní- 
fica per al cinema catala en general. Era el moment més adequat per produir 
pel.lícules, a causa, principalment, de I'esclat de la Primera Guerra Mundial. Ca- 
lia donar una nova empenta a les cases productores i també igualar, o fins i tot 
superar, la qualitat dels films europeus i americans. Tot i que la producció des del 
1914 fins als anys vint va ser brillant, els resultats economics no van ser els 
esperats. Les inversions de capital encara no eren suficients i els intel.lectuals de 
I'epoca en general no van contribuir a fer que el cinema gaudís d'un altre merit 
que no fos simplement el de divertir. 

Per bé que ja havia dirigit anteriorment La danza fatal (1914), la primera gran 
estrena comercial de Togores va ser La festa del blat (1 914), produida per la 
Cóndor Films, casa productora que pertanyia a la Sociedad España Gráfica, que 
fou constituida el marc de 1914. Es tractava d'una adaptació de I'obra teatral 
dlAngel Guimera (1845- 1924), del mateix títol, i estrenada al Teatre Catala Ro- 
mea el 1896. La direcció tecnica de la pel.lícula va anar a carrec de Joan Sola 
Mestres ( t i  922). A causa de la seva qualitat, la fotografia va ser un dels aspectes 
més destacables del film. Els exteriors van ser filmats a Caldes de Malavella, 
Llagostera i Girona. La interpretació dels personatges la dugueren a terme els 
coneguts actors Mercedes Ramos, Lola Arquimbau i Emili Armengol. Cal desta- 
car també la participació en el rodatge d'una comparsa de dues mil persones. 

A I'estrena de la pel.lícula, el dos de julio1 de 1914 al Cine Ideal de Barcelona, hi 
van assistir Santiago Rusiñol (1861 -1 931) i el mateix Angel Guimera, que elogia 
el resultat del treball fet per Togores amb aquestes paraules: =La pel.lícula que 
voste ha fet del meu drama La festa del blatés magnífica, i li asseguro que m'ha 
commogut fondament. Es veu tot seguit que voste s'ha encarregat amb gran amor 
de I'obra, i n'ha tret un partit que jo mai no m'hauria imaginat que se'n pogués 
t r e ~ r e . » ~  

De la pel.lícula, distribuida per la Sociedad Anónima Española, se'n van vendre 
setanta copies, catorze de les quals tingueren com a destinació els Estats Units. 
Tot i ser un exit prou notable, la casa productora Cóndor Films va desapareixer 
poc temps després de I'estrena de la pel.lícula. Després de la bona rebuda de La 
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festa del blat, Togores no va parar de dirigir fins al 191 7. Treballa per a diferents 
productores (Argos Films, la Segre, I'Emporium i la Dessy Martos). El seu estil 
italianitzat es va veure reforcat arnb la incorporació de Giovanni Doria al seu 
equip de treball. 

Durant els primers anys que Doria va ser a Barcelona, s'encarrega de la direcció 
fotografica de les pel.lícules produides per la Film de Arte Español. Es tractava de 
la filial que la casa italiana Cines establí a la capital catalana. Les pel-lícules eren 
d'un cost limitat pero arnb una bona acceptació per part del públic. Carmen, un 
drama produit el 191 4, i que comptava arnb un metratge encara poc freqüent a 
I'epoca, 2.200 metres, fou la pel.lícula més reconeguda que realitza el fotograf 
italia Doria. 

El fort temperament de Togores va fer que es desentengués del seu primer film, 
La danza fatal (1914), produida per I'Argos Films i estrenada comercialment al 
gener de 191 5, sota la direcció tecnica de Ramón de Baños (1 890-1 980). Fou 
protagonitzada per Pastora Imperio (1 889-1 979), la senyoreta Arquimbau, 
Consuelo Soriano, Emma Mariotti i Alfons Tormo entre d'altres. Cal destacar la 
intervenció de Domenec Ceret (1 865-1 922), que interpreta un paper discret pero 
prou important perque Togores provoqués en el1 una influencia visible a les poste- 
riors direccions artístiques que el mateix Ceret fara per a la casa S t ~ d i o . ~  El 
desinteres de Togores va ser contestat d'una manera molt exaltada pel senyor 
José Carreras, director de la casa productora. El senyor Carreras, arnb motiu de 
I'actuació de la coneguda bailarina Pastora Imperio, va tenir la idea d'impressio- 
nar La danza fatal, sota la direcció de Togores. El director catala afirmava que 
gracies al criteri del senyor Carreras, el film no estava corregit i, per tant, no el 
considerava seu. Carreras es mostra molt indignat i critica arnb ferocitat la feina 
del director, assegurant que I'exit vindria no del treball de Togores sinó de la mag- 
nífica actuació de Pastora Imperio i els acabats de Ramón de Baños. Carreras 
afirmava que poques pel.lícules produirien al senyor Togores en poc temps 500 
ptes. de salari, 875 ptes. a compte de beneficis i 1.550 ptes. per drets d'autor, és 
a dir, un total de 1.525 ptes4 

Pero les obres arnb un cost de producció més espectacular les féu durant la seva 
estada a la Segre Films. La casa productora es va constituir I'octubre de 191 4 
arnb un capital inicial de 150.000 ptes. nominals representades per 150 accions 
de 1 .O00 ptes. cadascuna, nominatives els primers cinc anys i al portador un cop 
hagués passat aquest període de temps. 

Els socis fundadors de la Segre van ser: Pablo Nobell, de Balaguer; Alfonso 
Chopitea, un enginyer de Barcelona; Mauricio Donoso Cortés, de Barcelona; 
Francisco Estrada, de Sarria, i José O. Rafwel, de Barcelona. La casa tenia domi- 

Palmira González López va fer un estudi profund sobre la figura de Ceret a la seva tesi de 
llicenciatura Domenec Ceret i Studio Film, 1915- 1920. 
Arfe y Cinematografía. 15 de gener de 191 5, any VI, núm. 100, pag. 14. 
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cili social a Barcelona i el seu objectiu era I'edició, compravenda i lloguer de 
pel.lícules, aparells, patents, i tota classe d'operacions financeres i industrials 
relacionades arnb el món cinematografic. La Segre va confiar la direcció artística 
a Josep de Togores, mentre que la direcció tecnica era supervisada per Fructuós 
Gelabert (1 874-1 955) i Giovanni D ~ r i a . ~  

Amb el capital de la Segre Films, Togores realitza un total de vuit pel.lícules. No 
totes van obtenir I'exit previst, pero sí que van ajudar a relacionar el director cata- 
la arnb les grans produccions. En el film El cuervo del Campamento (191 5) va 
haver de compartir la direcció artística arnb Fructuós Gelabert. Valentí Gómez i 
Félix González Llana (tl921) van ser els autors de I'argument. Es tractava d'una 
adaptació del melodrama El soldado de San Marcial, una historia ambientada en 
la Guerra de la Independencia. Distribuida per la casa Gaumont de Barcelona i 
estrenada el febrer de 191 5, fou protagonitzada per Modesto Santaolaria, Enric 
Guitart, Maruja López i Dolores Ojal entre d'altres. 

A les revistes cinematografiques de I'epoca es critica la filmació de El cuervo del 
Campamento, ja que la casa Barcinógrafo, sota la direcció d'Adria Gual, féu una 
pel.lícula sobre el mateix assumpte titulada El calvario de un héroe (1 914). La 
filmació de dues pel.lícules basades en un mateix tema argumental donava pas a 
la comparació i a la rivalitat entre els dos directors i entre les cases productores, 
la qual cosa perjudicava el desenvolupament d'un mercat cinematografic fort i 
consolidat. 

Amb Amor de pescadora (1 91 5), estrenada I'abril de 191 5 i arnb argument d'Eduard 
Marquina (1879-1946), va comptar arnb I'actuació de les reconegudes actrius 
Lola Paris (1896-?) i Lola Ojeda. El director italia Carlo Pelice queda molt im- 
pressionat en veure el film, i n'admira la tasca fotografica, capac de competir arnb 
qualsevol producció e~trangera.~ 

La casa Gaumont va adquirir quatre copies d'aquesta pel.lícula, el rodatge de la 
qual tingué lloc a la localitat gironina de Tossa de Mar. Pero va ser Un sólo corazón 
(1 91 5) el film que va causar més impressió en el món cinematografic. Fou prota- 
gonitzat pel matrimoni Mendoza (ja consagrat en el teatre) format per María 
Guerrero (1 867-1 928) i Fernando Díaz de Mendoza (1 862-1 930). A la pel-lícula 
també hi van actuar Domenec Ceret, Lola Paris i Guillermo Mancha. La parella 
protagonista ja havia treballat arnb Togores en el film El regalo de bodas (1 91 4), 
també produida per la Segre, tot i que I'estrena no va obtenir I'exit esperat. Es 
tractava d'un drama argumental, que intenta aconseguir altes esferes, pero del 
qual, en canvi, només es pot destacar la magnífica fotografia de Giovanni Doria. 

Els exteriors de Un sólo corazón es van rodar a El Prado, a la casa del Marqués 
de Miraflores, a la casa jardí, segurament del pintor Sorolla, al parc del Palau de 

Arte y Cinematografía. 30 de novembre de 191 4, núm. 97, pag. 52. 
El Mundo Cinematográfico. 25 de maig de 1915, núm. 72, pag. 35. 
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Madrid del Duc de Montellano, i als jardins de I'Alcázar de Sevilla. Els mobles que 
constituien la decoració es van fer sota la direcció del matrimoni Mendoza en els 
tallers dels senyors Suárez de Madrid, els mateixos dissenyadors dels mobles 
del Palau Reial de la Magdalena de Santander. María Guerrero Iluia catorze ves- 
tits diferents, encarregats al famós modista Paquín de París. Només un dels vestits 
costava 6.000 ptes. El film, distribuit per Francisco i José Muntañola es va vendre 
per 74.000 ptes en exclusiva per a Espanya i Portugal i va ser el negoci més 
brillant que havien aconseguit els anuaris cinematografics dlEspanya fins a aquel1 
moment. Des del dia de la prova al Saló Doré, es va constatar que amb la filmació 
d'aquesta pel.lícula la indústria espanyola havia fet un gran pas en la producció 
cinematografica. Cestrena comercial tingué lloc el dissabte 9 d'octubre al teatre 
Novedades de Barcelona. Aquell mateix dia, a El Dorado, s'estrenava Elnocturno 
de Chopin (Magí Muria, 191 5), protagonitzada per Margarita Xirgu (1 888-1 969). 
A la premsa de I'epoca es critica aquesta doble estrena. Es va considerar com 
una falta de respecte envers el públic, i també un foment de rivalitats entre dues 
productores espanyoles i entre dues grans artistes com la Guerrero i la Xirgu.' 

S'acusa Togores en més d'una ocasió de ser part responsable de la fallida econo- 
mica de la casa productora Segre Films. Si bé és veritat que Togores era partidari 
de les grans produccions i de col.laborar amb els actors de més renom, també ho 
és el fet que volgués donar a la cinematografia espanyola un lloc de privilegi dins 
del cinema europeu. Va manifestar, en un article a la revista El Mundo 
Cinematográfico, la gran oportunitat que tenia el cinema espanyol durant els anys 
bel.lics de la Primera Guerra Mundial. Togores creia que els directors espanyols 
podien donar proves de vitalitat aprofitant aquells delicats moments per fabricar 
una col.lecció de cintes que poguessin substituir la carencia absoluta de les es- 
trangeres. A més del consum i I'explotació nacional, tan aviat com acabés la guerra 
els films es posarien a la venda arreu d'Europa, de manera que el treball espa- 
nyol quedaria implantat en el mercat estranger.8 En altres ocasions, Togores també 
va ressaltar la qualitat dels films espanyols i la falta de confianca en els directors 
del país per part dels capitalistes, atemorits d'invertir els seus diners en un negoci 
encara poc consolidat. 

El següent film, Elpollo Tejada (1 916), va permetre demostrar que Togores podia 
fugir del melodrama i atrevir-se a fer una comedia. També financada per la Segre, 
fou protagonitzada per Mariano de Larra, en el paper de Tejada, Lolita Paris, 
Domenec Ceret i la senyoreta Arquimbau. Els escriptors Carlos Arniches (1866- 
1943) i Enrique García Alvarez (1873-1 931) van ser els responsables del guió 
argumental. Tot i que va ser produida el 191 5, no va ser projectada fins al 18 
d'abril de 191 6 al Saló Poliorama. El pollo Tejada, o també coneguda amb el títol 
El irresistible Tejada, I'adquirí Federico Bassó, amb dret a distribuir-la per tot Es- 
panya i Portugal. 
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L'última gran producció que Togores realitza per la Segre va ser El se110 de oro 
(1 91 6), protagonitzada per I'eminent ballarina russa Stasia Napierkowska (1 896). 
La pel.licula va ser produi'da el 191 5, i malgrat les constants referencies que se'n 
feien a la premsa cinematografica, no s'estrena fins al 1917. Es tractava d'un 
drama d'aventures, en tres parts, on es volia fer ressaltar principalment la presen- 
cia de la ballarina. També hi van intervenir Domenec Ceret, Lola Paris i el seu 
germa, Manolo Paris. El se110 de oro, o Fanatismo de una secta, fou filmada a 
Palma de Mallorca i, una vegada mes, Federico Bassó en va aconseguir els drets 
de distribució. Giovanni Doria, a I'igual de en El pollo Tejada, compartí les tas- 
ques fotografiques amb J. Maristany, tambe director tecnic de la Segre. Quan 
encara no s'havia estrenat Un solo corazon, ja es constituia la nova productora, 
per a la qual Togores va treballar mesos mes tard, I'Emporium Film. La seva 
primera pel-licula amb la nova casa productora fou Flor del arroyo, interpretada 
per Adela Carbone (1 890-1 950) del teatre Comedia de Madrid, i per Luis de Llano 
i Emilio Diaz del Teatre Romea de Barcelona. S'assegurava que aquest drama 
amorós en tres parts era una de les millors produccions de Togores, tot i que se li 
critica que les escenes recordaven films europeus o americans. El Saló Catalunya 
va ser I'escenari de I'estrena, concretament el 27 d'abril de 191 6. D'altra banda, 
Francisco i Jose Muntañola van aconseguir distribuir la pel.licula per tot el món. 

El segon film produit per I'Emporium es titulava La prueba tragica, estrenat el juny 
de 191 6 al Saló Catalunya. Se'n destaca sobretot la gran qualitat de la fotografia 
feta per Doria. Tot i que el guió no tenia un fons argumental gaire original, la 
pel.licula tingué un resultat f o r ~ a  acceptable, a causa, principalment, de la inter- 
pretació dels actors Antonia Plana (1 889-1 953), Francisco Morano (1 876-1 933) i 
Luis de Llano. Abans de ser projectada, Togores va decidir ampliar la pel.licula 
amb dotze escenes suplementaries, tot i que fou el senyor Castelló, tambe opera- 
dor de la Segre Films, qui s'encarrega de filmar-les. Tot sembla indicar que Josep 
de Togores tenia el pensament de rodar La prueba Tragica des del 1914, junta- 
ment amb Ramon de Baños, i que fos protagonitzada pel senyor Fuentes, pero 
algun contratemps encara inexplicable va fer que el film fos produ'it anys mes 
tard. La censura d'una escena de flirteig entre els protagonistes del film va provo- 
car la reacció immediata del seu director, que no veia cap malicia en I'escena, 
comparant-la amb altres films estrangers que pel fet de ser-ho tenien mes privile- 
gis que els nacionals. Togores creia que la censura perjudicava molt la producció 
cinematografica. Dels censors deia que es limitaven a tallar i a suprimir perque 
creien que les obres amb <<essencia d'art)) poden tallar-se o allargar-se nomes 
amb el criteri de les tisores i el poc ~erve l l .~  

El secreto del mar (1 91 6) va ser I'ultima producció de I'Emporium. El rodatge del 
drama argumentat per Josep Massó Ventós (1 891 -1 931) es dugué a terme a la 
Costa Brava (Begur, Torroella de Montgrí), als marges del Ter i a les illes Medes. 
Els interiors, d'altra banda, es feren a la galeria de Fructuós Gelabert. El film, que 
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va fer la seva aparició comercial el 13 de gener de 191 7 al Saló Catalunya, sem- 
blava tenir I'exit assegurat, ja que Togores comptava amb la col-laboració de grans 
actors com Amelia Grossi, Geo Boronsky i Pepe Portes.Amb aquesta pel.lícula la 
casa productora Emporium Film deixa d'existir. Tot sembla indicar que havia estat 
creada perseguir produint els films de Togores; el capital d'aquesta, pero, no era 
tan abundant com per complir amb les exigencies de les grans produccions. Les 
despeses dels rodatges eren excessives, Togores tenia el costum de traslladar 
tot I'equip de treball al lloc de la filmació, encara que fos a Palma de Mallorca. 
Aquestes filmacions anaven acompanyades d'uns luxes complementaris del tot 
prescindibles. D'altra banda, els salaris d'uns actors tan coneguts com el matri- 
moni Mendoza, Ernesto Vilches i Pastora Imperio o aconseguir que I'eminent 
bailarina Napierkowska interpretés un paper cinematografic, representava un cost 
de producció molt elevat. Togores tenia una manera de fer cinema molt particular 
i era evident que les limitacions economiques no formaven part del seu pensa- 
ment. 

L'últim film de Togores, i també I'únic conservat a la Filmoteca Espanyola, és El 
Golfo, o El último beso, produit per la Dessy Martos. Aquesta nova manufactura 
va ser inaugurada oficialment el 7 de desembre de 191 7. Tenia domicili social al 
carrer Aragó de Barcelona i els socis fundadors eren Juan Socias del Fangar i 
Fernando Dessy Martos, que havia encapcalat els negocis cinematografics de la 
casa <<Pich),. El rodatge de la pel.lícula no només es dugué a terme a les platges 
de San Sebastián, sinó que I'acció va ser portada als Altos Hornos de Bilbao, a 
Irún, Pasajes, Fuenterrabía, Alcoi i Barcelona. La filmació d'exteriors al llarg de 
tota la pel.lícula és molt més nombrosa que no pas la d'interiors. Va ser la Com- 
panyia Vilches I'encarregada de posar a disposició del senyor Dessy Martos tot el 
seu decorat i atrezzo. 

L'argument consisteix en un drama amorós de 2.000 metres en que destaquen 
sobretot les escenes d'un gran realisme i on queden patents els aspectes de la 
vida industrial i treballadora. El paper principal (<<el golfo,,) va recaure sobre Ernesto 
Vilches (1 879-1 954), que amb aquesta pel.lícula es presentava per primera ve- 
gada com a actor cinematografic. L'acompanyaven en el repartiment I'actriu teatral 
Irene López Heredia (1 893-1 962), Ana Navacerrada, José Olozaga i Manuel Arbó 
entre d'altres. 

Tot i que la direcció artística era a carrec de Togores, durant el mes de novembre 
de 191 7 va anar cap a la capital valenciana el senyor Castelló, de la casa Castelló 
y Donoso, per finalitzar totalment la pel.lícula. Les últimes escenes filmades a 
Valencia i Alcoi es van rodar al desembre de 1917, sota la direcció del mateix 
Dessy Martos, el senyor Castelló i de I'actor protagonista, Ernesto Vilches. Miguel 
Vallcorba aconseguí distribuir-la per Catalunya, Valencia, les llles Balears, Aragó 
i Múrcia. La companyia Dessy Martos tenia I'exclusiva per a la resta de territoris. 

Malgrat estar del tot acabat al principi de 1918, el film no s'estrena fins un any 
més tard. El Golfo significa la ruptura definitiva del tandem Togores-Doria i la 
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desaparició de Togores com a director de cinema, tot i que s'anunciava que dirigi- 
ria una nova pel.lícula titulada Flor de muerte.1° 

Semblava que el món cinematografic havia portat més despeses que beneficis a 
la família Togores. La situació economica del director catala era precaria. El fill 
gran vivia sota la influencia de la bohemia parisenca i decidí reunir-se amb el1 a 
París. Després de caure malalt, es va trasladar a Saint-Tropez, on morí el 1926. 

Togores féu un total de quinze pel-lícules entre 1914 i 191 7. Potser no ha estat un 
personatge clau en la historia del cinema primitiu catala, pero sí una peca impres- 
cindible en la formació d'aquesta historia. 

Només el senyor Togores ens podria explicar per que va deixar de dirigir pel- 
Iícules. Tal vegada les exigencies del públic i de les cases productores no es 
corresponien amb I'esperit creatiu del director catala o, simplement, les seves 
circumstancies personals, a I'igual d'altres directors, el van obligar a seguir un 
altre camí. 

Y. Ribas 

RESUMEN 

José de Togores Muntadas, nació en 1868. Era un hombre culto, inquieto y con una gran 
capacidad creativa. Era aficionado al deporte, siendo socio colaborador del semanario El 
Mundo Deportivo. Después de algunos negocios sin éxito,Togores encontró en el mundo 
cinematográfico un camino que encajaba con su personalidad. El primer gran estreno fue 
La festa del blat (1914) producida por la Condor Films. Después de este éxito,Togores 
continuó dirigiendo películas hasta 1917, y su estilo fue clasificado como drama ((a la 
italianas,. Esta concepción se incrementó con la incorporación de Giovanni Doria a su 
equipo de trabajo. Las obras con un coste de producción más elevado, las realizó con la 
Segre Films. Bajo esta casa productora,Togores dirigió ocho películas. No todas obtuvieron 
el éxito esperado, pero sí ayudaron a relacionar al director catalán con las grandes 
producciones. En la película El cuervo del campamento (1 915) compartió la dirección ar- 
tística con Fructuós Gelabert. En Amor de pescadora (1915) contó con la actuación de 
reconocidos artistas. Pero fue Un sólo corazón (1 91 5), la película que causó más impresión 
en el mundo cinematográfico. Fue protagonizada por el matrimonio Guerrero-Mendoza, y 
se consagró como el negocio más brillante que consiguieron los anales cinematográficos 
de España hasta aquel momento. En algunos artículos,Togores manifestó la gran 
oportunidad que tenía el cine español durante los años bélicos desencadenados por la 
Primera Guerra Mundial. Creía que los directores españoles debían dar pruebas de vitalidad, 
produciendo una colección de cintas que pudieran sustituir la carencia absoluta de películas 
extranjeras. La última gran producción de Togores en la Segre, fue El sello de oro (1 916), 

l o  El Mundo Cinematográfico [Edició popular]. 1 de maig de 191 9, núm. 18, pag. 5. 

64 



Y. Ribas 

protagonizada por la eminente bailarina Stasia Napierkowska. La carrera profesional de 
Togores con la productora Emporium Films empezó con Flor del arroyo (1 91 6),  y terminó 
con Elsecreto delmar(l916). Con esta película, la Emporium dejó de existir. La úItima,y el 
único film conservado del director, fue El Golfo (1 91 7) ,  producida por la manufactura Dessy 
Martos. Su estreno no se produjo hasta 191 9, y significó la ruptura definitiva del tándem 
Togores-Doria,y también la desaparición de Togores como director de cine, tras dirigir 
dieciseis películas. El mundo cinematográfico aportó más dificultades que beneficios a la 
familia. La situación económica de Togores era precaria y decidió reunirse con su hijo 
pintor en París. Tras soportar una grave enfermedad se trasladó a Saint-Tropez donde 
falleció en 1926. 

A BSTRACT 

Josep de Togores, born in 1868, combined a certain cultural refinement with an inquisitive, 
restless nature. His passion for sport led to his founding, together with a number of 
associates, the sports paper, El Mundo Deportivo. Following several unsuccessful business 
ventures, Togores was to find an outlet for his creative talents in the world of cinema. His 
triumphant debut was La festa del blat (1914) produced by Condor Films. Working in the 
style of ltalian drama, it was to mark the beginning of a close association with Giovanni 
Doria. Togores' big budget films were made for Segre films. In all, the partnership was to 
result in eight films and while not al1 were successful, his name was to become associated 
with ambitious productions. In the 191 5 production of El cuervo del Campamento his co- 
director was Fructuós Gelabert; while he had the opportunity to work with several 
distinguished actors of the day in Amor de pescadora (1 91 5). But, perhaps it was Un sólo 
corazón (191 5) which was to have the greatest impact on the film world; starring the married 
couple Guerrero and Mendoza, it was the most successful Spanish film to have then been 
released. In a number of articles Togores wrote about the opportunities for Spanish film 
during the First World War, emphasising the need for Spanish directors to take the initiative 
and fill the space left by the dearth of films being made abroad. Togores' last film for Segre 
was El sello de oro (1916), featuring the prima ballerina, Stasia Napierkowska. He moved 
studios and started to work for Emporium Films, where his first film was Flor del arroyo 
(191 6)  while his last, Elsecreto delmar(l916), was, however, to spell the end for Emporium 
films. His last film, and the only one to survive until today, was Elgolfo (1917) produced by 
Dessy Martos. The film was not shown until 1919 but it meant the definitive split with Doria, 
and also the end of Togores' career as a director, having directed sixteen films. The film 
business was, however, to bring more problems than benefits to his family and in dire 
financia1 straits he moved to live with his son, a painter, in Paris. Following a serious illness 
he moved to Saint Tropez where he was to die in 1926. 




