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Noms propis

El primer de la Vista per cert, no niassa Ilarga) que cal mencio-
Onar es Miquel Porter i Moix, a qui hem de considerar, amb tota
certesa, el primer historiador del nostre cinema.

Segueix Palmira Gonzalez Lopez, la qual va escollir-any 1973-
el terra del cinema primitiu catala per a la seva tesi de llicenciatura
en Historia de fart.

Joan Francesc de Lasa, qui l'any 1952 fou el primer a recordar
Gelabert, ens ha redescohert en el seu llibre (1988) el m6n de Fruc-
tuos Gelabert. Lasa esta ara treballant de ferm, paleontoleg
apassionat com es, per recuperar-nos la figura de Ramon de
Banos.

No seria just callar el nom d'Alexandre Gail; en la seva HistOria
(Ic It's institucions i (lels moc'iments culturals a Catalunva (llibre XII de
la seva Obra complcta) evoca aquells dies del 1896 en que va neixer la
gran il •Iusi6 del cinematograf.

I amb tota franquesa em permeto ficar-me entremig d'aquesta
nomina amb el diet que em confereix esser 1 ' autor d'una Varga serie
d'articles periodistics publicats a La Vanguardia i dedicats a la
historia i hiografia de les sales exhibidores de la ciutat. Fou per l'abril
del 1965 que vaig iniciar 1'anomenat,,Viaje sentimental por los cines
de Barcelona-; una excursio que, en etapes de diversa durada, ha fet
parada i fonda en un total de quaranta-tres sales exhibidores de 1'ahir
i de 1'avui de la nostra ciutat.
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Siguem sinters

Segueixo 1'exemple de Miquel Porter. A i'epileg del seu Ilibre La
cinematografa catalana (1896-1925) (Raixa, 1958) escriu:,,Els autors

demanen hulnilment perdu per les molter errades que, Sens dubte,
podran trohar-se en el present llibret. Viii-em trobar el tema corn si Fos

un jardi abandonat; tenia quelcom de cementiri. Ara, de moment, to

l'aspecte d'un jardi modest. Si entre tots fcssim un esforc, fins i tot

podriem arribar a convertir-lo en un gran pare.,

En aquest humil jardi de Porter i de la seva muller Guillemette jo

he gnat plantant esqueixos i arbusts referents a les barraques, sales,

salons, salonets i cafes que acolliren els estris dels Lumiere per fer-hi

les primeres projections. Feina no gaire facil. I no ho die a tall de

justificacio de possibles errors i barreja de dades i de dates. Explicar6

amb exemples les dificultats per endrecar el jardi a que al-ludeix
Miquel Porter i transformar-lo en ,una caseta i hortet,,, Cosa que die

sense cap mena de sarcasme.
Per exemple, Porter cita la presencia dels germans Lumiere a

Barcelona (fet que Jo tambe vaig recollir per un article publicat a La

Actualida(l Espanola )'any 1973). Dories, Joan Francesc de Lasa ens

assegura que els germans Lumiere mai no van sera Barcelona; potser

tan sols un represen-tant de la firma Lumiere et Freres.

Per exemple, Alexandre Gali recull del Diario de Barcelona (Al-

manaque», any 1903) que Aos numerosos cinemat6grafos establecidos

en barracas levantadas ex-profeso estdn fuera de la jurisdicci6n del

Diario.. i que no s'anunciaven a la secci6 d'espectacles.

Per exemple, i ara acuso la meva familia, quan vaig escriure a La

Vanguardia sobre el Metropolitan Cinemaway que havia treat el men

avi Domenec Comamala, no vaig trobar cap mena de fotografia ni de

dades sobre el fet. No van donar-hi importancia: Per que conservar

papers que nomes fan que nosa?».

Per exemple, per a escriure la biografia del Femina vaig visitar els

seus empresaris Estrada i Arisa, per recollir notes i vivencies. La

resposta fou: "Val mes que preguntis a la taquillera, la Isabel Crespi.

El seu pare va esser el cap d'acomodadors durant mes de trenta anys.

Ella si que en sap, de coses del Femina... Nosaltres, res de res.-

Per exemple, els hereus de Modest Castaner ignoren l'atracament

del seu cinema, 1'Avenida, fet del qua) va parlar tot Barcelona. El

concessionari del famos bar de I'Avenida -senyor Tomas Vidal- va

recollir tots els diaris que van informal- del fet; sohretot les pagines

il•]ustrades d'El Die Grcifico. Els hereus del senyor Vidal hail perdut

aquests papers.
Altres anecdotes i situations podraa explicar d'aquests oblits i

falles tremendes de membria. Els que he exposat son nomes una
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petite, pill) preocup:int, musts del proIIenut. I no ho explico per

.1ustificar possibles equivocacions nleves, corn lie dit al comen4ament.

Ho exposo com una mostra de In dificultat per reconstruir o recuperar

tin passat del fet cinetnatografic a casa nostra, en In seva faceta de
1'exhibicio publica i continuada.

Les primeres imatges animades. Any 1895

L'innttge en moviment, in van veure els ciutadans per primer cop
el dia 2 de maig de 1895 al bell mig de la placa de Catalunya. Ens ho
explica La Publicitat del mateix dill.

Ei. Rl)NOCHA O Y Si, KINE°rO,c'uriO^. Los senores Ne I v Dumont hen instalado en
la plaza de Cataluna, frente al ('irculo Ecuestre, on fonografo v un kinetoscopio,
las dos ultimas invenciones de Edison, en un saloncito que titular Salon Edison.
A la inauguracion asistieron varias representantes de la prensa ante los cuales
los senores Nel Y Dumont explicaron los aparatos resultando una sesion
cientifico-instructive muy interesante. El fonugrafo transmitio it los asistentes
varias composiciones musicales: rhonsonettes, fragmentos de opera cantados
por artistas del (]ran Teatro de la Opera de Paris...

Pei que fa al kinetoscopi, la nota detalla:

I?I kinetoscopio es algo como el antiguo zootropo Pero ext raordinariamente
perfeccionado per Edison. l'or medio de una serie de f'otografias adquiridas con
una rapidez do 2.000 planchas por minuto, pasan estas con igual velocidad por
un objetivo dando una idea exacta del movimiento de una o varias figural y
recoastravendo completamente unit escena vivida en la realidad.

El programa del kinetoscopi fou: "En el kinetoscopio vimos una
disputa en un bar y In danza de ]a serpentina de Loie Fuller-,
dansarina nord-americana musa del Modernisme i de la Secession,
pintada per Toulouse-Lautrec i per Ramon Casas.

El Diario de' Barcelona detalla l'escena de la baralla en el bar:
comencen dos a cops de puny i la Iluita s'engresca entre tots els altres
clients del bar. Aqui podriem fer una consideracio molt elemental
sobre les haralles en els .saloons dell westerns de John Ford. La dansa
de la serpentina podria molt be esser l'inici d'una coreografia de
Berkeley.

Els senyors Nel i Dumont van informar la premsa que Edison
estava t rehallant sobre el mecanisme que havia de fer possible acoblar
el fonograf al kinetoscopi, de manera que Cos possible sentir les veus
i els sorolls de cada escena. Tambe sembla que Edison estudiava el
sistema de donar color a les imatges.
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L'Animatographe fou presentat la nit del 24 de maig de 1896 en el
Teatro Eldorado (anomenat tambe Teatre de Catalunya), com una

nova atraccio fotografica incorporada a] programa de varietats del

teatre.
La premsa i els anuncis ho detallen aixi:

Esta noche a las S Y media, primera representacibn en Barcelona del celebre

Animatographe Ifotografias animadas), maravilloso invento que ha llamado

poderosamente la atencion en ]as principales capitales del mundo y que esta

empresa del Teatro Eldorado. cnnsecuente en dar a conocer Ills principales

novedades del Siglo, ha conseguido contratar para un cortisinio numero de

funciones. Exito en Londres. Exito en Paris.

Un periodista anonim comentava les caracterfstiques de ]'invent:

,Totografies animades per 1'acci6 d'un motor electric i projectades

sobre una tela blanca col-locada a 1'escenari I ... I. Figures i personatges

que es mouen, belluguen i accionen amb naturalitat I...I. Es tracta

d'un nou espectacle molt famos a Londres, a Paris, a totes les capitals

de ]'estranger [...I. L'empresa del Teatro Eldorado ja fa temps que va

contractar l'aparell a Paris i ara vol ser la primera a presentar-lo com

a atraccio del programa.,,
L'espectacle fou: numerets del comic Palmada en peces que avui en

diriem oneplayman, com La petenera, Tio, Yo no he silo, Camaleonte (a

1'estil Fregoli) i el popular Baile de los panaderos, per les Hermanas

Senoritas Pastor.
L'Animatographe era ]'atraccio numero 5.
L'espectacle va durar molt poc. Fins al dia 26. Es va avariar.

En Eldorado va durar dos dies, el 24 i el 26. Es va instal•lar de nou

en el New London (rambla de les Flors, num. 8, It, pis) el dia 2-3-1897,

i va durar fins al 12-5-1897.

El dia 25 de maig de 1901 funciona en el Cafe Novedades (al passeig

de Gracia) i va durar fins al 25 de novembre.

El 13 de desembre de 1906 funciona un Animatographe a La

Pajarera (La Pajarera Catalana - Salon Siglo XX - La Cigale - Petit

Moulin Rouge - El Molino.)
En aquest local funciona barrejat en un programa dels Automates

Lepes.
Ara entra en escena el Kinetographe,,,ultimo y maravilloso inven-

to, llamado tambien Photographe Vivante,
Es va presentar en el Teatro Principal el dia 5 dejuny de 1896 i va

durar fins al dia 11 del mateix mes i any. Hi ha tin let molt significatiu

d'aquell temps que podriem traslladar als nostres dies: La decada dels

anys 1960 a Barcelona es va produir ]a forta crisi dels teatres; gairebe

tots es van converter en cinemes. Els anys noranta el Teatre Principal

va passar per una crisi molt forta. Per exemple, el diari Las Noticias
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comentava que la gent que ara vivia al passeig de Gracia, carters de

Mallorca, Provenca , Pau Claris .... tenia por d ' anar fins al capdavall de

la Rambla it causa de la inseguretat i de la mena de gent que per alli

piulaven.
Una possible soluci6 al problema economic del Principal era acollir

1'espectacle de les vistes fotografiques animades i... va instal - lar en el

vestibul el Kinetographe , del qual el mateix diari Las Noticias deia:

Las experiencias kinetograficrs quo se Ilevan a efecto todas los dins en cI

Teatro Principal atraen cada vez mayor concurrencia. No se sabe que admirar

nuns, si la exactitud con clue se reflejan todas ]as realidades de la vida o la

precision en el desenvolvimiento mecanico de los aparatos . Es seguro que una

boom parte del publico culto dosIilard por delante del Kinetographe Vivantc.

En un altre sector del local hi havia un enorme fonograf que oferia

una selecci(l de musica classica i de fragments d'opera que el public

podia escoltar de franc (1'entrada al Kinetographe costava una pesseta)

mentre esperava el final de cada sessio.

Cert es que en aquell temps hi havia diverses sessions de Ilanterna

magica, de vistes fotografiques, de scopes i de panoramas (el Plewna,

el Waterloo) de moltes menes i maneres. Pero considero que les ties

atraccions hasiques o precursores de 1'espectacle Lumiere a Barcelona

foren el Kinetoscopi, ]'Animatographe i el Kinetographe.

Arriben els Lumiere . Desembre de 1896

Sembla que, de fat, cis germans Lumiere mai no van venir a

Barcelona . Miquel Porter (La cinematografra catalana, 1958, p. 36)

diu que si, que els germans Lumidre van fer la presentaci6 del seu

invent it can Napoleon . Joan Francesc de Lasa diu que no .... si be diu

que es possible ( El won de Fructucis Gelabert , 1988 , pp. 42 - 43). Jo, a

La Actualidad Espanola ( 1973 ), dic que si. Altres opinen que nomes

va venir en Lluis..., pero tambe hi ha qui diu que era 1'August. Anem

als fets.
Per mi, el millor testimoni es la premsa del dia . L'unic que informa

sobre el Cinematographe Lumiere es el Diario de Barcelona , i ens en

parla diverses vegades , la qua ] cosa fa sospitar un acord comercial

entre els germans Fernandez ( Napoleon) i e] Diario , o qui sap si un

trafic d ' iniluencies atwcmt la lettre.

Els Pets, tal com foren segons el Diario de Barcelona . Primera

noticia , dia 12 de desembre de 1896:

Fl proximo luncs quedara estahlecido en el estahlecimiento fotografico de los

senores Napoleon. el ('inematographe Lumiere y desde las 5 de la tarde hasta
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I;i.: I)) dc 1.1 11 oche clcl It ii;III ii dui .:c clarit n >c'ionc> do do ho api n:itu ;i hcocIicni

de los soldados que regresen heridos y enfermos de In isla de Cuba, I) precio de
1 peseta. Se exhibiran en el citado espectaculo interesantes vistas fotograficas

completamente distintas de las que aparatos anaIogos exhibidose n esta ciudad

tenian de repertorio.

Observeu l'advertencia: «aparatos analogos exhibidos en esta ciudad,,.
El comentari que segueix es del dia 15 de desembre de 1896, en el

Diario de Barcelona, i el podem ja considerar com un intent de critica
cinematografica:

Los cinematografos y las fotograffas animadas que se han exhibido hasty
ahoraen Barcelona se hallaban muy lejos de presentarestecuriosoespectaculo
con la perf 'eccion que se ve en el Cincrnatographe Lumiere propiedad de la
conocida casa de aparatos fotograficos y articulos para fotografia Lumiere et
Freres de Lion , y que empezo a exponerse ayer tarde en la planta baja de la
Fotografia Napoleon . En los anteriores cinematcigrafos oscilaban los paisajes,
los edificios'v las figural . En el Lumiere solo rarisimas veces se advirtieron lige-
ras oscilaciones . Las seis que se exhibieron aver dia 14 produjeron todas muy
buen efecto dando la ilusion de la realidad , sobre todo en los movimientos,
gestos v expresiones de las figural que aparecen en ellas y son en numero
considerable.

El comentarista detalla caracteristiques de les sis pel•licules
presentades. Observeu que cap ni una d'elles coincideix amb els titols
que precisen les histories, monografies, estudis, reportatges i articles
que en el nostre temps han tractat de la primera sessi(i Lumiere a can
Napoleon. Les cintes programades i exhibides foren, segons recull del
Diario de Barcelona les segi ents:

- Desfile del Regin)iento de Lanceros de 1a Reiner en Madrid.

- Paso de an rio por caballos v jiaetes.
-Montanas rasos naaticas en el logo Leman de Ginehra.

Llegoda de un tree a la estaci(in 1I'original Lumiere).
Hora del rancho en an caartel.

-El regadorregadoIoriginal LumicreambelsubtitoiiEntrcetenimientomado.

E1 comentarista afegeix: "La broma del chico llama la atenc16n por
la verdad y la vida que en el entretenimiento se nota.»

L'anunci aclareix: canvi de vistes cada dijous i cada diumenge.
Dies mes tard, el 22 de desembre del mateix any 1896, el Diario dc

Barcelona puhlica un extens article de Francesc Miquel i Badia,
periodista i critic d'art, dedicat al cinematograf, amb el titol "De
Daguerre al Cinematographe,,, treball del qual escullo aquests fragments:

Que distancia se ha recorrido desde la invencion de Daguerre al portentoso
Cinematographe.
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i,y que adelanto en el arte, preguntara acaso alguien, puede haber introdu-

cido el cinenurtdgrafo?

I Fa algunes considerations de tipus etirnologic i continua:I se ve con perfec-

ci6n admirable en cl cinematbgrafo quc exhiben los hernianos LunuPre en el

establecimiento Napoleon apareciendo en CI, con exactitud pasmosa cscenas

sacadas directaniente de la rcalidad...

I...I aquel desfile del i'O'1 01 ('II to de lanceros de la Reina toma cuerpo de

verdad a aunque mudo oI cuadro, le parece at espectador escuchar el toque de

las cornetas, el relinchar de los caballos y el rumor que los escuadrones

producen en su marcha. Agua de verdad es la que se levanta en espuma en el

cuadro de Ias montanas rusas nautical y agua tambien aquella en que el

manguero remoja al pilluclo en castigo de su treta; to propio que la del rio que

pasan a nado caballos vjinetes. Todo esto entrctiene y encanta a quien lo mica.

I...I la invenci6n del cinematdgrafo no se reduce exclusivamente a un

pasatiempo entretenido, a una diversion artistica, lino que reune los nieritos

quc someramente hemos apuntado y que ha de servir, en no pocos puntos, de

advi'rtencia v de ensenanza a Ins artist as perspicaces...

Finalment, Miquel i Badia pensa en el futur i demana:

Solo les falta a lo, espectadores del ('inematographe que vaya este acompa-

nado de la reproduccicin exacta de votes v ruidos. Esto acaso lo consiga en breve

on fonografo diestramente aplicado at caso.

A partir del gener de 1897 1'empresa dels Napoleon Fernandez va

dedicar un cop a la setmana sessions a les autoritats, civils, militars,

judicials, ales associations civiques i religioses, a ateneus, institutions,

gremis, cercles literaris, artistics i socials.

Va progranlar cintes d'argument i documentals i reportatges de tota

mena: visites reials, entel-i•aments de personatges, desgracies de tota mena

(terratremols de Messina, enfimsaments de vaixells, topades de trens...l.

Va aplicar el lonograf en algunes de les sexes sessions.

Va dedicar, per espai de diverses setmanes, sessions de caracter

religids amb la projecci6 de Pcliculas raticanas, que eren documentals

i reportatges sobre fets religiosos que tenien el permis de Roma per

esser exhibides. Dins d'aquest title va organitzar conferencies

histdriques sobre Lorda i Palestina.

Va instal•lar(14-11-1897) un nou aparell, el qua), ,en combination

con el antiguo Lumiere proyecta asuntos magicos".

Un anunci avisa els espectadors que en els minuts dels intermedis

es projectaran -vistas fijas a fin de que el espectador pueda descansar

la vista,,. Es compren si reflexionem sobre les advertencies publicitaries

d'altres sales, moltes de les quals asseguraven que les sever projections

no osci1.1aven, ni tremolaven, ni eren fbsques, lino ben nitides i fixes

per tal de no cansar els ulls del public.

43



:A(Iuc ^t anv lS9 c^l Nit pul(^un crcn unit nuv ;t i .i I,i c,nt^ll^ r.i
s'anuncia anrb el nom de Cinematograf6s Napoleon.

A partir del 1900 el Napoleon ven i lloga pel-licules usades a bon
preu.

A partir del 1905 el Napoleon sembla que va passar per una situacio
critica.

Tenia una competencia bastant forta d'altres sales i estava passant
de moda . Ho dedutm dels anuncis a la cartellera : , cierre temporal»,
tancat per reformes , tancat per temporada d'estiu, reobertures diverses,
etc.

Sembla que pels volts dels anvs 1907-1908 es va fer carrec del
Napoleon la casa Ribas Vila, SA de la rambla Santa Monica , num. 15-
17, fins al dia 10 d ' abril de 1909 , en que es fa empresari del Napoleon
el patronat de l'Asilo Amparo de Santa Lucia.

El Napoleon va durar fins al dia 2 de febrer de 1910 . Per l'agost del
mateix any un anunci deia: ,Por cierre del local , se alquila.-

Del gener de 1897 al 31 de desembre de 1899

Es la fase de les temptatives i de proves per afermar I'espectacle del
cinema. Podem dir que s'aprofita qualsevol hoc o raco per instal.lar-
hi la maquina , i sempre acompanyada del fonograf, que 1's, com son
avui els transistors , lajoguina que mes atrau i estusiasma el ciutada.

Any 1897

23 de geiu'r. En el Gran Cafe Colon de la rambla del Centre, num. 36-
38, hi ha instal•lat el Kronofot6grafo (o Cronofotografo), el qual el
dia 18 de mare passa a dir-se Kinematografo del Cafe Colon abans
dit: Kinernatofeo Palatz.

2 de febrer. S'anuncia el Gran Salon New London, situat en el pis
principal de la casa num. 8 de la rambla de les Flors. Presenta ,EI
Ultimo invento Lumiere del Cinematografo ,, i remarca que es Punic
de ]a ciutat que no fa pampallugues ni cansa a la vista . No obstant
aixo, en la seva publicitat destaca mes les audicions fbnografiques,
les quals ,son una maravilla y pueden ser escuchadas por mds de
mil personas reunidas sin necesidad de ponerse nada en los oidos».
El programa de cine era la projeccio de nomes sis vistes.

14 de febrer. Fa la seva aparici6 ]'Universal Express del passatge del Cre-
dit, num. 2. Exhibia i feia funcionar el fon6graf' Edison Duplex amb
diafragma Dupray, i presentava un Viaje universal, anib la projeccio
d'un total de dues-centes quaranta vistes fixes, animades i diorames.
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19 do mar4. Ens trobem el Cinematografo del Salon de Ventas del

carrer de la Portaferrissa, num. 8. Realitza sessions cada quinze

minuts, amb un programa de nou quadres i fotografies animades,

tres d'elles en color. En el seu anunci destaca que l'aparell de

projeccio es de la marca Le Roy, suposem que un competidor de

Lumiere. Tanca el 20 de gener de 1899.

21 de desembre. El Teatre Romea presenta, per tres dies, "el famoso

invento del Heliocinografo de Bousset de Fotograffas Anima-

das,>.
23 de desembre. Apareix un Panorama de Variedades a la rambla del

Centre, num. 36, on s'ofereixen grutes, cascades magiques, vistes

fixes i vistes animades del cinematograf.

Any 1898

Es 1'any del daltabaix del pais i de l'aparicio d'una colla de politics

i d'intel•lectuals exaltats a causa del desastre. En canvi, pel que fa a

1'establiment del cinema per Barris i carrers de la ciutat, el panorama

es forca tranquil i fins i tot entusiasta. Teatres, cafes, hotels i music

halls utilitzen el cinema com una atraccio mes. Pero alguns empresaris

encara miren de refill el cinema i l'admeten en els seus programes

col-locat entremig d'altres atraccions, com un fenomen mes per esser

exhibit, si be de mica en mica s'adonen de la forca que va adquirint la

troballa.
Ho observem, concretament, en el cas de l'Alcazar Espanol, que

fins al dia 4 de febrer no incorpora el cinema en el seu repertori de

uariet(cs. A 1'Al6zar Espanol (crec que el seu empresari fou Joan

Mestres Calvet, l'home a qui el Liceu deu tot el seu prestigi i la

programacio mes international i avancada), ,E1 incomparable Cine-

matografo Lumiere se presenta todos los dias al final del espectaculo,,.

L'Alcazar Espanol va presentar el «Maravilloso Cinematografo

de Farrusini,,, tambe com a apoteosi final del show del dia 3 de

novembre.
En el segon semestre del 1898 es produeixen una serie de fets

bastant connectats amb la implantacio de noves sales cinematogra-

fiques.

El cas de la familia Belio

15 do junv. Incendi del pavello, galeria o barraca de figures de cera

dels germans Belio.
Article a La Publicidad (16-6-1898): El comentarista adverteix del
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ri;c cl^inct^iicli; ^I^^i^^u^^;l tiE^u: plc b,u r^^^u^^^ i ^i^^nuui^i unu ur^l^^n,inc.i
municipal rigorosa sobre aquests tipus d'establiments.
La nota denuncia 1'existencia d'una barraca anomenada Cinema-
tografo Colon davant mateix del pavello Belio , peso al costat de les
Drassanes.

Article d'Arte y Cinemcrtografia (numero especial de 1'any 19201:
notifica que els dos germans Belio es fan carrec de la barraca Colon
i hi instal•len dues maquines Lumiere dels tipus A i B.

20 de juny. Els germans Belio demanen permis a les autoritats
militars per reconstruir el pavello cremat, que estava adossat a la
paret del Cuartel de Ingenieros (avui Uovern Militarl. El permis no
fou concedit.

1? dc' setentbr^> ^1^^ 1900. Els Belio Iloguen el Teatro Principal i hi
munten el primer Belio-graft. Projecten films de dos-cents metres
i la superproduccio de set-cents cinquanta metres sobre la guerra
a la Xina.
Aquest Belio-graft del Teatro Principal va durar fins al dia 14
d'octubre de 1900.

6 cl^^,juny cle 1904. Despres d'un plet amb la propietat de 1'immoble
(familia Biada), sobre el Belio-graff a la rambla del Centre, num.
36-38.

f3 ale novembre dc' 1906'. Inauguracio del Belio-graff al passeig de
Gracia, num. 3, en el local on havien estat instal•lats els billars del
Cafe Alhambra. Va durar fin a 1'octubre/novembre de 1912. Es va
edificar en el seu lloc el Banco Hispano Colonial. Ara hi ha el Banco
Central, que conserva les tine portalades caracteristiques del
Belio-graff.

6 cl^^ maig de 1,913. El l3elio-graff de la rambla del Centre es converteix
en Cine Principe Alfimso.

15 d'abril de 1931. F.1 tine Principe Alfonso es converteix en Cinema
Ramblas.

30 cl^^ juny cl^^ 1967. E1 Cinema Ramblas tanca i es transforma en una
Sala de bingo.

Altres fets de 1898

?2 ale junti^. Apareix a la cartellera un Cinematografo Lumiere, ..F.l
Me,jor Espectaculo del Mundo», a la Porta de la Pau. Anuncia
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sessions cada quinze minuts. General . 15 centims , i cites de

preferencia , 20 centims . Segons un anunci a la cartellera , aquest

cinematograf va tancar definitivament el dia 21 d 'agost . En liqui-

dar el negoci , l'empresa venia la maquina projectora mil pessetes

mes barata que la de preu directe de fabrica.

I d'agost . Trasllat definitiu dels jutjats municipals de l'edifici de Sant

Sebastia al Palau de Justicia inaugurat.

24 d'agost . S'anuncia l'enderroc de la casa Estruc, pero sembla que

s'ajorna. A la casa Estruch es va instal • lar 1'any 1899 la Sociedad

Cinematica International . La casa Estruch ( Armeria Estruch)

estava situada a la rambla de Catalunya , cantonada ronda de la

Universitat.

15 de seternbre . Apareix un , Nuevo y Gran Salon del Cinematografo

Lumiere,, instal-lat al costat del Cafe del Teatro Circo Espanol, de

1'avinguda del Marques del Duero . Era el de Farrus. Hi projectaven

pel•licules de la ciutat ,, hechas por la misma Casa ,, Ala inauguracio

va tocar la banda de la Casa de la Caritat . Aquest cinema va durar,

sembla, fins a 1 ' abril de 1899.

1 d'nctubre . L'Ajuntament torna les claus de 1'edifici dels jutjats a]

propietari de 1'immoble, el qual diu que hi fara reformes . AixO to

relacio amb el Palacio de la Optica de la placa d'Antonio Lopez,

abans de Sant Sebastia.

22 d'octubre . En el Nuevo Retiro es presenta el sistema Wargraph (o

Wallgraph ) nomes a les onze de la nit . Era un espectacle

cinematografic dirigit per Mr. Henry Leonard . Va durar fins al dia

2 de novembre . Estava contractat per tres sessions i en va fer vuit.

El Wargraph el tornarem a trobar en el Cinematografo Salon de

Variedades del carrer de Bonavista . En el Nuevo Retiro , el Wargraph

va esser susbtituit pel Newgraph , que va durar del 3 al 12 de

novembre de 1898.
29 d'octubr •e. S'inaugura en el carrer del Carme , num. 84, la Cervece-

ria La Ref'orma, que es convertira en Cinematografo Moderno 1'any

1901.
4 (It, dc> scinbre. Neix un Salon Herrman en el carrer del Conde del

Asalto, num. 40 , amb un espectacle d'atraccions , camera negra i

vistes fixes i animades.

21 de desc> mbre. Ens trobem un Cinematografo de la Plaza de la Paz,

que anuncia 1'exhibici6 d'una ,Vista muy notable sobre Belen,

cuando el Nino Dios, la Virgen y san Jose reciben a los Reyes,,. Va

durar fins al mare del 1899.

24 de desembre . El palacio Encantado, que era a la vegada , Cinema-

tografo, linterna y fonografo ' , es va inaugurar en ]a placa d'Antonio

Lopez amb un ,sorprendente espectaculo en diez cuadros sobre la

Pasion y Muerte de Jesus, desde el Nacimiento a la Resurrection".
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Las session, es feien cada quaranta minuts, i el progranui consistia
en dotze ,vistas cinematograficas,,, 42 linternas' y ,6 audiciones
fonograficas'. Des d'aquest dia el local va canviant de nom amb
molta frequencia: Cinematografo y Fonografo de la Plaza Antonio
Lopez; Cinematografo Antonio Lopez; Palacio de la Optica. Fou
una creacio de l'industrial electricista Ubach.

7 de desembre de 1901. Es converteix en Gran Cerveceria y Cafe del
Comercio de la placa Antonio Lopez (entre el carrer del Consulat
i el passeig d'Isabel II). Mesos mes tard es va convertir en Cine
Comercio.

1899

20 de gener. Tanca el Salon de Ventas.
13 d'abril. S'inaugura la Sociedad Cinematica Internacional, que

estava instal-lada a la casa Estruch, antiga armeria i museu
d'armes, de la placa de Catalunya, cantonada ronda de ]a
Universitat. Aqui es presenta el Cinematografo y Fonografo Gi-
gantes. El setembre -dia 23- passa a dir-se Teatro Guinol y
Cinematografo i alterna cinema amb putxinel•lis. La casa Estruch
havia d'esser enderrocada segons una disposicio de l'any 1898, i
aixi el Teatro Guinol y Cinematografo es va traslladar el dia 20 de
maig del 1900 al Cafe Colon de Ia rambla del Centre, num. 36-38,
al costat del Lyon d'Or. Els putxinel.lis els feia l'especialista Cartes
Saenz.

15 d'abril. Obre el Motographe Marti, despres Cinematografo Marti,
en el principal de l'estudi fotografic Marti, de la rambla dels
Estudis, num. 9. La premsa en parla, pero el reporter fa constar
que «las vistas motografiques sin ofrecer una gran novedad son
tambien agradables de ver,,. Algunes eren en color. El Motographe
o Cinematografo Marti va ser el Poliorama el dia 9 de desembre de
1900.

15 d'agost. Surt el Cinematografo Universal al passeig de Gracia,
num. 51, cantonada Provenca, en aquell temps limit o frontera amb
Gracia.
Its possible que aquest cinema de vida molt curta s'instal•les per
breus dies o setmanes en la Cerveceria-Cafe de Baviera, oberta pet
maig del 1898.

6 d'oetubre. Inauguracio del Gran Cinematografo y Teatro Mecanico
de la Universidad, del carrer d'Aribau, cantonada jardins de la
Universitat. Es va instal-Jar en el lloc on hi havia hagut El Mundo
Ciclista (25-10-1897), un local d'esbarjo per practicar ciclisme,
comprar i vendre bicicletes i accessoris. Aquest Gran Cinemat6-
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grafo y Teatro Mecanico feia cinema, putxinel•lis i audicions amb
el fonbgrafMelotrop. Aquest local fou l'origen del Gran Salon Royal
que es va inaugurar el 16 de maig de 1912. L'any 1939 es va ba-
tejar amb el nom de Cine Central. Va tancar el 30 dejuliol de 1972.

Resum de 1'any 1899

Per breus dies neix un local anomenat El Cinematografo (dia 6-3-
1899), instal•lat en el local del veil Cafe Colon de la rambla del Centre,
num. 36-38.

El Teatro Principal, que ha anat fent tentines una Ilarga tempora-
da, ha canviat d'empresa i anuncia que es dedicara a fer cinema.

Un ninot de L'Esquella de la Torratxa ens mostra Barcelona des
del Tibidabo, i pels terrats nomes veiem retols de cinemat6grafs, tal
com avui nomes veiem antenes de televisi6. El peu fa al•lus16 a ]a crisi
teatral per culpa del cinema.

1900

Si ern refio de la cartellera dels diaris, puc dir que va haver-hi
moderaci6 en el naixement de noves sales; com si hi hagues hagut un
cert control de la nativitat. Potser el fet mes significatiu foren els
canvis de noms i l'assentament d'algunes sales que podem considerar
com les rebesavies o besavies de les d'avui.

13 de mare. Sembla que el cinematografo Universal ha finalitzat la
seva temporada i torna a ser el Cafe Cerveceria de Baviera del
passeig de Gracia-Provenca.

16 d'abril. Podria ser el de 1'6ltim anunci del Gran Cinematografo de
la Universidad, que amb el temps es convertiria, com ja he dit, en
el Gran Salon Royal (el Central de 1'epoca franquista).
L'Ekadsographe neix el dia 13 de maig a la casa Girona de la placa
de Catalunya, num. 14, entre el carrer de Fontanella i la ronda de
Sant Pere. Anunciava audicions amb el ,notabilisimo fonografo
Egrasophone» i la projeccio de vistes animades. Aquest cinema es
va convertir el dia 1 dejuny de 1901 en Cinematografo X, sense cap
connexio amb la classificacio ics d'avui. Va durar fins al dia 30 de
mare de 1902. Els seus empresaris ultims foren els senyors Gomez
i Lhurella.

20 Jr maig. Tenim la sorpresa d'un anunci del Cinematografo del
Pueblo Nuevo, que ens informa del canvi de l'empresa i d'un

49



atrractiu programa de nu iidas vista animudus,., audicions do

fonograf i papallona electrica . Un Cinemat6grafo Lumiere apareix

a In Gran Via de les Corts Catalanes , num. 311 , entre el passeig de

Gracia i el Teatro Gran Via ( carrer de Lluria), el dia 12 de juny. Fa

audicions de fonograf i presenta pel•licules en color de l'Exposicid

de Paris.

El Cinemat6grafo Paris feia,,cinemat6grafo y vistas panoramicas,

con pel-lfculas impresionadas en Barcelona; bajos del Restaurante

Martin,,. Avui es el Banco de Santander; fins fa poc era la Banca Mas

Sardii. El cinema va funcionar per primer cop el dia 17 de juny.

El Gran Pabellon Cinemat6grafo Clave, de l'empresa Janer-Ausio

de la rambla de Catalunya, num. 55, el trobem a la cartellera el dia 2

d'agost. Feia de tot: cinema, atraccions, magia, putxinel•lis, teatre. Va

celebrar un festival artistico-musical el dia 7 en honor a Clave. Sembla

que el local es va muntar sobre una vella sala de ball, la Sala Clave,

que ja funcionava al final de 1'any 1896.

Passa per diverses etapes: des del 1900 fins al 1910 es sala de ball,

local social de la societat recreativa la Palma Real, skating riiig i sal6

d'esport, i sala de ball La Universal, propietat, sembla, de J. Balanya.

Com a Sala Clave fa cinema, pero sobretot sarsueles, teatre, atraccions,

sessions infantils, concerts i audicions de tota mena.

Es va convertir en el Kursaal el dia 6 de mare de 1910.

Resum de l'any 1900

Inauguracio (12 de juliol) del Teatro Las Delicias que trobarem des-

pres convertit en Cinema La Maravilla i, amb el temps, en Teatro Talia.

Un anunci (22 de setembre) de la venda d'un ,cinemat6graf'o

completo: razdn, Pelayo, 24),, i moviment en el sector del pla de les

Comedies: rambla del Centre, num. 30, 32, 34, 36-38, amb panorames

fi-de-segle, magies combinades amb cinema, exhibici6 de monstres i

fenomens, audicions de fonograf, vistas fixes i animades, etcetera, tot

en els locals de sempre, pero cada dia batejats de nou: Cafe Colon,

Billar Americano; Salon Bleu, Panorama Universal, Salon Fantasti-

co, etcetera.

Any 1901

L'espectacle del cinema va creixent per la ciutat. Fora barraques,

i mes locals estables. Encara, peril, s'aprofiten cafes, sales de billar i

vestfbuls de teatre.
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Un Nuevo Cinematografo (25 de genes) neix a la sala d'exposicions
del Diario Mercantil, rambla del Centre, num. 32; presenta pel•lfcules
de Miss Mary. Pel mes de mare es converteix en un Salon Fantastic(),
que exhibeix pel•licules del «cinemat6grafo ingles, unico en Espana".
Cal suposar que era el del professor Partagas, empresari absolut
d'aquell local.

El mateix Partagas ens sorpren el dia 2 de febrer amb un (Nuevo
Cinematografo perfeccionado por el profesor Partagas", instal•lat en
la sala de billars del Cafe Novedades, passeig de Gracia, num. 4.

El Palacio de la Ilusion obre les portes el 17 de febrer. Hi havia de
tot: atraccions, magia, jots, ball, tir de salo, miralls i una seccio de
cinematograf; calia pagar una pesseta per entrar-hi. Aquest Palacio
va esser substituft I'any 1923 pel Coliseum.

El Panorama de Palestina que funcionava en el carrer de
Rivadeneyra, un espectacle de diorames i vistes fixes treat pel pintos
Presepe Surdi i muntat amb la finalitat de recollir centims per a la
construccio del temple de Santa Anna (]'actual 1, va recorrer al cinema
a fi d'engreixar uns ingressos mes aviats minsos. Per no esverar la
gent benpensant a qui el cinema no feia massa goig, va anunciar
programes de pel•licules vaticanes, com les que de tant en tant oferien
els Napoleon. Tot era « para recoger fondos con destino a ]a construc-
tion del templo'. Aquestes sessions van comencar el dia 14 d'abril.

El Cinema-Bioscope neix en el Cafe Colon de la placa de Catalunya.
Fou de vida molt curta; sembla que es va acabar al final del mes de
juny. Havia obert el 2 de maig.

2 de jury. El Teatro Principal torna a temptar la sort amb tin
espectacle cinematografic, el Mutoscope-Biograf-Electrico, que
despres va dir-se Fono-Cinema-Teatro, i oferia pel•licules sonores
-era' el Cinematografo Cantante»-, amb el tercet de Carmen, el
duo de Manon, el duo de Los Hugonetes, i duos i cuplets de la
revista El Htisar. Va durar fins al 13 d'octubre de 1901.

9 (te jiui v. Apareix el Fonocromoscop a la rambla del Centre, num. 36-
38. La publicitat destaca que el local esta al costat del Lyon d'Or.

20 de juliol. Un Cinematografo Moderno s'inaugura al carrer del
Carme, num. 84. Presenta sessions de cinema parlat i de la
Mariposa de Plata. El dia de la seva inauguracio va actuar la banda
de musica de ]'Asilo Naval. En aquest local hi havia la Cerveceria
La Ref'orma ]'any 1898, mesos d'octubre a desembre.

2S dojuliol. Ens trobem un Cinematografo Gaumont al capdamunt
del passeig de Gracia, cantonada carrer de Bonavista. Podem
creure que aquest local fou el precursor del Teatro Cine Comedia,
de Gracia. Va passar per diverses etapes: Salon de Variedades,
Cinematografo Variedades, Cine Grafico i Teatro Cine Comedia.
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Senrbla que Lorna (,1 6 de febrer de 1902 amb el nom de ('inenito-

grafo Graciense. Coma Teatro Cine Comedia va tancar I'll dejuny

de 1961.

Final de Lany 1901

I)ues anecdotes poden arrodonir el panorama cinematografic de la

ciutat, i les dues fan referencia al cinematograf Napoleon.

La primera presentaci6, el dia 14 de febrer, de l'aparell Biofono-

Teatro, creat per Monsieur Courrech, que permetia In projeccio

sincronitzada amb un fonograf. El reporter de premsa ens adverteix,

pero, que «la cosa esta en mantillas,,. L'altre fet es el de 1'estrena, en

el Napoleon, el dia 13 d'octubre, de pel-licules de dos-cents metres,

,,unicas en Espana", segons l'anunci.

1902

Un anunci molt significatiu per deduir-ne fets relacionats amb

aquesta encara primitiva etapa es la publicitat del Cinema Marti

(rambla dels Estudis), que informa el public que les pel•licules sobre

Barcelona que es projecten en el seu local son fetes per ]a casa ,sin

necesidad de recurrir a eminentes operadores ni a fabricantes extran-

jeros".
Tambe val la pena recopilar l'anunci de la venda d'un ,cinemat6-

grafo y peliculas usadas. RazOn: San Pablo, 74, entresuelo'.

Pel que fa al naixement de noves sales, en tenim dues, que comen-

tarem tot seguit.

El dia 27 de setembre del 1902 obre el Diorama Animado, propietat

de Salvador Alarma. Aquest local ha passat per diverses etapes:

a) 21 de desembre de 1902: Diorama Animadoy Novisimo Cinemato-

grafo.
b) 25 de juny de 1903: es ven, i de moment tanca les porter.

c) 4 de octubre de 1903: torna corn a Gran Cinematografo Diorama.

Des d'aquest punt, ho admet tot: sarsuela, atraccions, automates i

cinema.
L'any 1972 la familia Padro (Empresa Comedia) es fa carrec del

local, i inaugura una nova etapa amb el nom de Diorama 72, la qual

acaba pels volts de l'any 1980 en convertir-se en sala X. Ara sembla

que es parla de convertir la sala en teatre.

L'altre local es el Cinematografo Gran Salon Ideal, que va obrir les

portes el dia 24 de desembre del 1902 al carrer d'Aribau, num. 9-11.
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Va Ter refornies i va torn at dia 2 3 de gener de 1903 situat en el nu In.
5 del mateix carrer d 'Aribau . Es possible que dures fins a 1 ' abril del
1903.

Un fet anecdotic es la vida curta del Gran Cinematografo Colon de
la rambla de Santa Monica, num . 12: va obrir el dia 23 de setembre,
per les Testes de la Merce , i va plegar el dia 5 d'octubre.

1903

Sembla un any animat.
El 25 d ' abril s'inaugura el Gran Cinematografo Parisien al passeig

de Sant Joan, num. 119 , entre Consell de Cent i Diputacio . Fins fa poc
temps es conservava 1'estructura del local classica d 'aquell temps; es
feia servir de garatge. Ara es un parking modernitzat . Aquest Parisien
es va transformar , m'ho penso , en l'Sportmen ' s Club, un centre d'oci
per jugar a tot, com era costum aleshores : bitlles, tir al blanc, billars,
domino, cartes, etc.

El Teatro Las Delicias, del Parallel, es converteix en Cinemato-
grafo la Maravilla , < La Perin del Paralelo ,,. Amb el temps serif el
Teatro Talia, i ara es un bloc de pisos.

Un nou fet interessant: el dia 22 de setembre de 1903 un cinema de
Barcelona anuncia per primer cop el nom dels directors de les
pel•licules. Aquest cinema fou el Napoleon : , Hoy estreno de la pelicula
Las Maraeillas de los directores Lumii re v Chowoit».

El dia lfi d ' octubre s ' inaugura a ]a placa de Tetuan , num. 15, el
Cinematografo Marcet , i anuncia In projeccio de pel . licules i de
presentacio de grans sarsueles. Aqui tambe tenim una petita nota de
reflexio: aquest Cinema Marcet tenia un germa quasi besso en el
carrer de la Sequia Comtal, al Clot , i totes dues sales s'anunciaven
conjuntament en els diaris, amb ]a nota de Marcet ( Barcelona) i
Marcet ( Clot). Podem pensar que fbu una primera temptativa de
cadena d'exhibidors. Utilitzava la maquina Misotroph.

L'espectacle del Proyecciorama Cinematografo va neixer a la placa
de Catalunya , indret Rivadeneyra -Maison Dore, el dia 27 de novembre.
No va durar gaire a causa dels problemes d'urbanitzacio de la placa
de Catalunya . Era una de les moltes atraccions passavolants d'aquell
temps.

En canvi , sembla que el Cinematografo Paris de la rambla del
Centre, num . 5, en els baixos de la Banca Mas Sarda , va tenir una vida
mOs assentada. El local estava sota el famos Restaurante Martin (era
fiances ; per tart, hear de dir «Marten" ), i els seus habituals eren gent
de doblers. Sembla que algu ha confos aquest cinema Paris ( Martin)
amb el Marta de la rambla dels Estudis . Aquest fotograf Marti va
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traspassar el negoci al fotograi' llim-o, especialitzut en ogles de I'imil do

carrera . Es facil de recordar . Va ser-hi fins a la decada dels seixanta.

1904

Comenca l'any cinematografic als jardins del Novedades (passeig

de Gracia), on s'exhibeix el Fonocinemateatro, que presenta cilindres

de Caruso i de l'Utor, duos i Aries d'opera, i tambe espectacle

cinematografic. Va durar fins al 17 d'abril.

En el num. 31 de in pla4a de Catalunya, al costat del nou edifici del

Banco Aleman Transatlantico, s'obre el Cinematografo Modelo, que,

segons l'anunci, es el millor de tots, «Ia ultima perfecciom, Podem

pensar que, per la seva situacio, aquell Cinematografo Modelo era una

continuacio del Proyecciorama. Obre el 5 de mare.

El 22 d'octubre obre el Palacio Parisien, antic Ambigu del carrer de

la Cera, num. 31. Fa atraccions, cinema i sarsuela, i to restaurant.

Amb el temps sera el Cinema Popular i, despres, Padro (va acollir les

sessions de la Filmoteca de Catalunya), del qual encara es conserven

les parets.
Al costat mateix del Tivoli neix, el dia 12 de novembre, l'Electro-

Cinemagico, el qual s'inaugura amb una sessio a henefici dels obrers

sense feina. Sembla que aquestes sessions van fer-se per espai de

molts dies. L'anunci diu que la maquina projectors era de la casa

Pathe Freres. Va durar fins al dia 12 de mare del 1905.

La Sala Merce, creacio de Lluis Graver, va neixer a la rainbla dels

Estudis, num. 4 (al costat del SEPU), el dia 4 de novembre. En la

construccio hi va col•laborar Antoni Gaudi. Hi havia cinema (visions

musicals), Brutes, concerts, films parlats en catala (actors darrera o al

costat de in pantalla), escenificacions de poemes i llegendes. Adria

Gual era el director de la sala. Va funcionar despres associada amb

Hispano Films, fou arrendada a la Companyia Patufets i va passar per

un proces incoat per in propietat de l'immoble pets volts del desembre

de l'any 1915,1 va plegar. Al seu lloc va sorgir, el 31 de maig de 1936,

el Cinema Atlantico, que va tancar el 14 de gener de 1987.

Els Automatas Narbon sembla que foren tin espectacle molt

admirat a la ciutat. Van neixer a in rambla de Catalunya, num. 19

(Casa Heribert Pons) i en el Pabellon de Verano decorat per Moragas

i Alarma. Foren inaugurate el dia 11 de juny de 1904, i van desapareixer

de la cartellera pel juny del 1905.

Cada sessio dels Automatas acabava amb una projeccio

cinematografica. L'empresa advertia al public que la maquina estava

situada en una cabina de ferro col•locada fora del local i que la

projeccio es feia per transparencia, i aixi no hi havia risc de foc, tan
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faicil y hecuentes en este tipo de espectaculos». Presentaven calla
setmana programes d'automates diferents i quasi sempre ajustats a
les festes tradicionals : Sant Joan , Corpus, Nadal , Setmana Santa...,
i d'altres de creacio propia. Si 1'espectacle anava de baixa, feien
sessions de sarsuela per animar l'assistencia.

Resum de I'any 1904

Podem consignar el segtient:
El Teatro Principal, sempre fent tentines, torna a provar sort amb

el cinema, coin havia fet anys enrera. Aquest del 1904, pel juny el
Principal es converteix en Salon de Variedades, i fa cinema amb
I'aparell o sistema Metemcronofo.

Neix un Palacio del Sol (28 de juny de 1904) a in ronda de Sant
Antoni-carrer Pes de la Palla.

I el Cinematografo Paris estrena «la colosal pelicula Cristobal
Colon el din 14 de maig, i pel setembre del mateix any fa gran
propaganda de ser el primer cinema de Barcelona que en les seves
sessions pre yenta «para ser estrenados,, els discos de la marca
Gramophone, ja famosa a Paris i Londres. La Gramophone era In
marca regi strada de I a His Master Voice, la de] gosset terrier anomenat
Nipper que para I'orclla a la botzina d'un primitiu Edison.

En el hose de la Virreina, sector La Fontana, funcionava una
harraca que in gent deia La Campana,ja queen sonava una per avisar
de I'inici de les sessions. La va crear el senyor Josep Valls. La
Campana es va convertir en el Gran Teatre Bosc: teatre, opera,
caivet<e,s, atraccions, balls...

Pels volts de l'any 1906 el Bosc va alternar cinema amb teatre i
opera. Del Bosc cal recordar 1'estrena a Espanya de la Madame
13utter%ly i les caratules i estatues que l'escultor Gargallo va fer per a
la fa4ana del teatre 1'any 1907 i, posteriorment, 1'any 1917.

1905

Poques novetats podem assenyalar , si be hi ha diverses anecdotes
i lets esporadics.

El let mes interessant per la seva continuetat es la inauguracio del
cine en el Gran Cafe Alhambra, el dia 23 de febrer, si be 1'espectacle
cinematografic era secundari pel que fa a la programac16 del local. El
cinema va durar fins al juny del mateix any; va esser marginat per les
varietats i les atraccions , fins que el dia 25 de desembre de 1'any 1908
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('Alhambra es va convertir CO el Gain Salon Dore, dedicat al

comencament al cinema, pero mes tard el Dore fou el gran salo de les

varietats. Hi va debutar Pilar Alonso, i era practicament la casa pairal

de Pepe Marques. El Dore es va convertir, pel mare de 1923, en Teatro

Barcelona, i avui no es absolutament res.

Pel maig, el dia 13, a ]a rambla de Catalunya, cantonada Consell

de Cent, trobem el Salon Montserrat amb el programa de costum, es

a dir varietats, atraccions, vistes fixes i pel•licules.

I podem tambe compilar les anecdotes com la de la conversio del

Teatro Principal de Gracia en sala de cinema i de varietats...

Les sessions de cinema amb el Cronophone Gaumont en el dit Gran

Salon Siglo XX, que no era una altra cosa que la Pa jai-era Catalana.

Tambe feien sessions de cinema alternatives amb balls populars i

atraccions a La Gran Pena del carrer de Sant Pau, num. 83.... despres

Cinema Diana.
Des del principi de segle hi havia a Barcelona un anomenat Comite

de Defensa Social (els d'El Dil«rrio en deien «Comite de Molestia

Social-), que era com una mena de grup d'accio contra tot el que

consideraven immoralitat, pornografia, prostitucio, etcetera. Aquest

Comite tenia la seu en el primer pis del carrer de la Canuda, num. 31,

on hi havia una sala d'actes convertida en teatret. AM feien les seves

reunions i assamblees. El dia 21 de desembre del 1905 van obrir les

portes al public, i amb el titol de Cinema Lurdes, va celebrar diver-

ses sessions de cinema dedicades a les fester del centenari de les

aparicions a Lorda. Aquest cinema Lurdes va durar pot, pero es va

convertir, pel volts de l'any 10, en la popular Sala Mozart. Per aquesta

Sala han passat bastants generations de ciutadans acompanyats del

seus pares o del seus avis. Cada diumenge hi havia cinema, sessions

que dirigia i controlava un capella, mossen Illa, que semblava bastant

liberal.

1906

D'acord amb el calendars, ens trobem les sales seguents:

El dia 21 de febrer, el Cinematografo Salon Murillo, rambla de

Catalunya, num. 24. El programa base eren atraccions, sarsueles,

sainets «y ademas grandes peliculas"". Es possible que, amb el temps,

en el mateix indret, en el mateix local nasques el cabaret Shanghai,

que fou el Bolero dels anys quaranta.

El dia 11 d'agost apareix el Gran Chalet Japones, al carrer de Corts,

num. 608, en el local que fou de la Fraternidad Republicana. Hi actua el

ballet de la Pauleta Pamias i anuncia que les pel•licules son projectades

amb l'ultim model de la marca Pathe. Aquest Chalet es va convertir en
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sala de ball i aquesta sala de ball fou el tine Sala Balmes, que va duiar

mes enlla del 1910.
Surt el Poliorama el dia 9 de desembre en els baixos de l'estudi

fotografic Marti. Sembla que 1'empresa era propietat de la vfdua
Alujes i el local, Ilogat a I'Academia de Ciencies. El Poliorama va fer
de tot i molt especialment atraccions, teatre i varietats.

La Sala Frederich Soler de la ronda de Sant Pau, num. 67, davant

mateix dels Escolapis, neix el dia 23 de desembre i per primer cop a
la ciutat aquesta sala anuncia una productora en exclusiva: la casa

Urban. Diu aixf: ,cinemat6grafo de la casa Urban, el mas claro y fijo

de todos. Hoy inauguration con un concierto de la banda de musica de
la Casa de la Caridad,,.

I tambe el mateix dia 23, al carrer de Bergara, cantonada placa de
Catalunya, surt el Portfoliograf, sala d'atraccions, varietats i de
cinema a tall de complement.

1907

Tres sales notables son les que podem destacar d'aquest any:
La 1nauguraci6 del Palacio Las Arenas del dia 6 de maig. Teatre, sarsue-

la, atraccions i tambe cinema. Amb el temps fou el Cinema Arenas de
Sants.

El cinema El Recreo de Sant Andreu obre el dia 5 de setembre. De
seguida es passa al teatre i a 1'6pera.

Cal consigner la inauguraci6 del Salon de Proyecciones a la rambla
del Centre, num. 34. Els germans Zacarini en foren els fundadors i
empresaris. Naturalment, el programa base eren les atraccions i el
complement, el cinema. Una nota adverteix que cada tres dies hi ha
canvi de pel•licules, pero que les atraccions continuen totes les
setmanes. Els famosos pallassos Hermanos Aragon van debutar en el
Salon de Proyecciones.

Una anecdota: el Gran Teatro Condal el dia 16 de mare feia cinema,
juntament amb varietats, i del cinema, per distingir-se d'altres locals,
en deia tin nom realment gracios: Lentiplasticocronoliserpentigrafo,
nom que sembla que va quedar entre la gent,ja que en diverses notes
a la premsa i acudits es parlava del ,serpentin6grafo- quan es volia
parlar de cinema.

El Teatre Liric de Sants feia cinema amb el nom de Cinematografo
Las Delicias. I el Teatre Liric del Parallel feia tambe cinema amb el
nom de Teatro Lirico-Cine Fuster.

Al Parallel, al costat del Gran Teatro Espanol funcionava el
local Olympia, dedicat a] music hall. Es va cremar, pero va reneixer
amb el nom de Sala Gayarre, on hi havia cinema de complement.
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S('nihl; 1 (i Ii ,i(iuw^l (;;1y;n r( (,, va tI;I^IIad, ur n `;Inlr i (' > v,i (Ii - dlic;u

de ple al cinema . Estava al caner do Stints . HUM. 25. El nunr
d'Olympia va ser ressuscitat en crear-se el famds circ a ]a ronda de
Sant Pau.

1908

Obre el Teatre de la Marina al passeig Nacional de la Barceloneta
el dia 7 de mare.

Les Set Portes fa cinema a partir del dia 24 de maig, juntament amb
atraccions i ballades de sardanes.

El Cinematografo La Victoria neix el dia 19 de setembre a ]a Riera

Alta, num. 22, cantonada Sant Vicenc. Fa cinema i «estrenos, siempre

estrenos». Mesos despres 1'empresa forma societat amb la Sala Argen-

tina, antiga Sala de varietats del carver de Sant Pau, num. 64. Aquesta

Sala Argentina es va convertir en Cinema Florida, de 1'empresa

Benages.

Ens trobem un Cinematografo Letamendi a la placa de Leta-
mendi, num. 7, el dia 1 d'octubre. Va durar fins mes enlla del 1'any
1910.

L'esdeveniment fbu la inauguracio del Gran Salon Dore, en el floc
del Cafe Alhambra, sector rambla de Catalunya. En el sector del
passeig de Gracia, ja hi havia el Bello-graff.

La noticia mes important de l'any es la creacio d'una societat
anonima anomenada Kursaal, SA, amb el local social al passeig de
Gracia, num. 10, que anuncia la compra del Tivoli i el comencament
de les obres d'enderroc del veil Tivoli per tai de crear-hi un gran casino
i un centre d'esbarjo digne de la ciutat amb: ,opera, opera comica,
operetas, sesiones musicales, revistas, magias de gran espectaculo,
grandes ballets, pantomimas y la contratacion de ]as atracciones mas
celebres de Europa, adem<is de conciertos cl isicos, grandes orquestas,
recitales de virtuosos y todo cuanto tienda a la presentacion del arte
digno y esplendidamente realizado-.

Les obres, segons la nota, havien de comencar la primera quinzena
de gener del 1909 i s'havia d'inaugurar el gran Kursaal pel mes de
maig del mateix any. No se sap el que va passar, pero el cas es que el
Tivoli va tornar a obrir el dia 10 de mare del 1909. El projecte Kursaal,
SA (empresa alemanya, segons L'Esquella do la Torratxa) se'n va
anar en orris. El programa era, ben cert, interessant: ,Una salutacio
a Barcelona amb un himne escrit per a 1'ocasi6; representacio de la
Salome de Wilde i estrena del ballet Scaramouche.-
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1909

1?s I'any del Metropolitan Cinenutwav 16 de fehrer de 19091 al mig

del passeig de la Gran Via, davant del num. 605. Creador i empresari,

Donu'nec Comamala.
Lin vago de ferrocarril, que sir mesos mes tard va set- convertit en

vag6 pullman, el progranla del qual eren cintes de viatges en teen per

totes les grans ciutats. Un sistema mecanic instal•lat sota el vago

donava als espectadors la sensac16 d'haver pujat en tin autentic vago

de tren. l,'entrada era un bitllet de ferrocarril.

l1:s 1'anv de la Sala Imperio (18 de mar4); fundadors, Batllori, Rosell

i (arho; s'hi feia sarsuela, varietats i, de retruc, cinema. Diputaci6,

ntim. 245.

Es l'any del Gran Cinematografo Bohemia (20 de mare), al carrer

de Floridablanca. Avui Florida, tres sales.

Es 1'anv del One Modelo del carrer d'Arago, num. 155, que era salo

de varietats i cinema.
Es I'anv del Cinematografo La Camelia Blanca (abans La Paloma),

que alternava el ball popular amb sessions de cinema.

I es l'any del Cinelin del carrer de Balmes, num. 137-139, local que

es va convertir en 'I'eatro Partenon, i era la cova dels nois d'Accin

Catolica, on feien teatre sense actrius. Durant la guerra l'actor Enric

Guitart va fer-hi teatre classic de certa categoria, en competencia amb

el Poliorama. Aquest Cinelin va neixer el dia 23 de desembre.

I el dia 25 de desembre va obrir les porter el Cine Lesseps, a la placa

de Lesseps. Es possible que, amb el temps, es convertis en el Roxy.

Final

I,'anv 1910 senibla que es tin any de molta cal ma. si hem de fer cas

dell anuncis i de les cartelleres.
Lin redactor de la revista Arte y Cinematografia (30 de desembre

de 1910) comenta:

Es includable queen nuestro pais el negocio cinematografico se halla en pleno

periodo de decaimiento.

Recordamos aquellas cpocas recientes aun. pues datan de seis ands a esta

parte, que una de las manufacturas mas florecientes v privilegiadas de In

produccion f rancesa entregaba al mercado consumidor de duce a quince sujetos

por mes, sulamente. En aquel entonces las peliculas vendianse a precios

renumeradure., y era de err cumo los clientes acaparaban la produccioin por la

que usual mente se cotizaban los tipos de pesetas 2,10 y 2.25 por metro. La Casa

Pattie Freres unica quecon merecida pruponderanciasurtia masampulusamente

el mercado espanol, llego a realizar aegocius fabulosos.
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l':n la primitica epoca de lo quc 1 lenws denominar apogeo cinenuuografico

eran realmente cuantiosos los capitales empleados en las explotaciones I I.
En todas partes se acudia a las mas renomhradas ferias con pesada carga de

aparatos , barracones , locomoviles e impedimenta realizandose al fin de aque-
Ilas jornadas rendimientos muv apreciabres despues de costeados los enor-
mes gastos que suponian la instalacion y mantenimiento de los propios espec-

taculos.

I acaba el comentari fent una al•lusio a] desencant del public:
...desden y sensible desafecto por parte del publico a ]as proyecciones
animadas".

Un simple fet, per significatiu: el Cinema Napoleon. De les mans
dels Fernandez va passar a les de ]a societat Ribas y Vila, SA, i
d'aquesta empresa a mans de l'Asilo Amparo de Santa Lucia, entitat
benefica que va intentar, a traves del cinema, recaptar diners per a ]a
seva tasca benefica. Pero el Napoleon es va quedar sense public. Va
tancar pel febrer de 1910,1 pel mes d'agost surt un anunci que din (Iue
el local es lloga, ja que ]'empresa ha plegat.

Tot i amb aixo neixen trey sales I'any 1910: el Cine Conde (carter
del condo del Asa] to) el dia 1 de mare. Despres va ser Cine Barcelona.
Encara se'n veuen les deixalles. I va neixer to reneixer) el Cine
Popular (Antic Ambigu) del carrer de la Cera, num. 31. Va esser el
Padrd que va acollir ]a Filmoteca despres del 1975.

El gran espetec fou el Kursaal, el 6 de mare de 1910, a la rambla
de Catalunya, num. 55. Va durar fins a] dia 1 d'agost de 1965.

A les cartelleres del desembre del 1910 trobem molt pocs cinemes:
La Vanguardia, 10 d'anunciats; Las Noticias, 8 locals; La Veu de
('etalunva, 4 locals; Diario de Barcelona, 2 sales; La Publicidad, 7
locals; El Dilut'io, 4 sales.

Aquest trist panorama sembla que canvia totalment a partir de
]'any 1911. Ens ho confirma la revista Arte v Onvinatografta del Ines
de setembre de 1912 en comentar:

Al presente Barcelona hate el record del mundo de cinematrigrafos de Iujo y
elegancia, en higiene y comodidad y a tal punto que, no en la capital, pero que
ni siquiera en las mas apartadas barriadas existe ya un tine en que no se refleje
exquisito gusto y delicadas formas de exhibicion. A In barraca ha substituido In
obra de fabrica.

I aqui, per acabar , enllaco amb el que va dir Adolf Zukor, fundador
de la Players:

Cal dignificar I'espectacle del cinema. Hem d'acabar amb les quadres, les
naus, els cafes i (Is garatges llardosos. Hem de construir grans temples per a
aquest art nou que estem creant.
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Moltes vegades, ('1 11(,,, meves croniques sobre el cinenui de la ciutat
he fet referencia a Zukor per remarcar que si Zukor va reclamar
dignitat per a l'espectacle )' any 1912 , a Barcelona , amb la construcc16
del Kursaal )' any 1910 , ja ho haviem fet.

Xifres

Any 1911, el 31 de desembre

Total, 50 locals on feien cinema. Corresponen a: 23 sales de cinema

i 27 locals on alternava el cinema (cafes, teatres, sales de varietats).

Anv 1935, el 31 de desembre

Total, 105 cinemes (d'estrena, de reestrena, de barri).

Anv 1963, el 31 de desscmbre

Total, 147 cinemes , que corresponen a: 26 sales d'estrena i 127

sales de reestrena i de barri.

Any 1992, el 5 de mare

Total, 55 sales, que corresponen a: 3 sales X, 52 sales i 72 pantalles.

Firmes estrangeres, representants, Ilogaters, distribuidors,

exclusicistes

Dades fins al 31 de desembre de 1910.
Firmes estrangeres que exhibien a Barcelona les seves productions:

AMnn{oslo. Representant, Ribas y Vila, SA, rambla de Santa Monica,
num. 15. Successors de Fernandez (Napoleon).
A1LI:oIcAN BioGxeV'u. Representant, W. Proessel, avinguda del Portal

de l'Angel, num. 11.

Aggrii,A Fii,.%ts. Representant, Joan Verdaguer, carrer de la Gravina,
num. 14.

Di':r°rscfu': BlosKOP.

Representant, Joan Verdaguer.
Enisox CoNu'AM-. Representant, Cox & Co., passeig de Colom, num. 29.
E SSA NY.

Fii.yis n'Ain'. Paris.
Fii.%is Ltx
GAI 1toNr. Representant, la mateixa casa, passeig de Gracia, num. 66.
Entre els seus primers directors figuren Henri Huet i Luis Garnier.
Hi:i.ios. Representant, Jaume Firmat, carrer del Consell de Cent,

num. 347.
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I,vI I y1 Fii yI,
LI'ISON FILMS. Representant , W. 1roessel.
MII,ANo Fii,Nis. Representant , Joan Verdaguer.
MISS ERS PROJECTION. Representant , Casanovas Arderius, S A, carrer

d'Escudellers , num. 78.
Mt FOiK(ll' & BI OGRAYH.

PASQQvvAI , I & Co. Representant , R. Llopis Casagemas, carrer de Lluria,
num. 89.

PAnH-: Representant , la mateixa firma, passeig de Gracia,
num. 43 . H. Huet.

RAnio. Representant , Marro y Tarre , s. en c ., ronda de la Universitat,
num. 31.

Si:i,e;. Representant , W. Proessel.
SO(it:oAn ITALIANA CINES. Representant , la mateixa firma , passeig de

Gracia , num. 43.

UNrrns. Representant , Jaume Firmat.

URBAN . Representant , Marro y Tarre , s. en c.

VITAGRAPH . Representant, Ribas y Vila, SA.

VrrASCOYE.

Altre,s empre,ses catalane.5 de Mitre contrataci6

C,vrIIALONIA. Carrer de Sant Pau , num. 17.

ONE VICENS. Carrer de ] a Canuda, num . 45-47 . Programava el Cine

Balmes.

N,wcis CuYAs- IRIS Fii,:vis. Carrer d'Elisabets , num. 3.

J<>;vu.VI^t B ..V ISAS. Plata del Duc de Medinaceli , num. 3.

DOGI,Iorrl & Co. Carrer Nou de Sant Francesc , num. 16.

MARRO Y TARRR, S. EN c. Ronda de la Universitat , num. 31 . Sdn els

primers a posar anuncis a ]a cartellera dels diaris. Venien i

] logaven films . Entre els ja citats, les productions de 1'Eclipse.

DIORAMA ( Bosch y Codina ). Plata del Bonsucces , num. 3 . Llogaven

films i venien maquines.

GCR(;Ui. Carrer de ]'Hospital , num. 23.

MARRO Y BANOS. Carrer de Craywinckel, num. 20.

BAI,TASAR AIi :1I)AI,.

CASANOVAS.

VILA, S. EN c. Va liquidar un estoc de 90.000 metres de pel-licules

usades a 20 centims el metre.

C:vsA NAPOLE ON.. Va ser ]a primera firma a anunciar lloguer i venda.

Dia 14 d 'octubre de 1902.

MARRO Y MACAYA . Van aconseguir 1'any 1901 1'exclusiva Pathe.Resum
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Resum

Dades mes aviat escasses i canvis frequents en les exclusives.
No es fins al final de la decada dels anys deu i comencament dels

vint que no s'organitza la distribucio i les conditions de lloguer i
d'exhibicio.

Per exemple: la Metro tenia dues sales exclusives: Femina i
Urquinaona; la Paramount tenia el Coliseum; Ulargui Films solia

treballar amb l'UFA; Miguel de Miguel era exclusivista de la Tobis:

dui-ant els ant's cinquanta la Fox comptava amb el Kursaal i el
Femina; Columbia, Radio, Universal, Republic i Warner eren frre-

inrlcc.

Tambe els anys deu, a partir del 1912, es van crear cadenes
exhibidores. Les dues mes famoses foren Empresa Bohemia i Empresa
Las Delicias. L'any 1925 es va crear la CINAES, que va durar fins al
1935, mes o menys. L'Empresa Alianca reunia el Capitol, Metropol i
Bost, i la Cadena Cabezas va arribar a tenir trenta-dues sales a
Barcelona.

Tot plegat es terra per a una nova recerca.

Mces note's ,sobre distribuudore,s, llogoters i publicitat:
1907. Soriano Hermanos anuncia venda i Iloguer de pel•licules.

J. Ruiz, representant de la casa F. Gasparini de Paris, ven orgues
de cilindres i de cartro especials per a cinemes. Tots de la casa
Gasparini.

El Bello-graff del passeig de Gracia destaca per primer cop el nom de
la productora: «Hoy 117-XI-19071A1i Baba, colosal pelicula en color
de la Casa Pathe".

1908. Marro Y Tarre, s. en c., venen pel•licules i s'ofereixen a fer-ne per
encarrec. Laboratori al carrer de Craywinkel, num. 10.

1909. Les empreses dels cinemes mes importants de Barcelona s'han
unit per fer sessions a benefici de les victimes dels terratremols de
Messina. Son: Belio-graff, Salon Doree, Palacio de la Ilusion,
Diorama, Poliorama, Sala Merce i Salon de Proyecciones.

Anunci a la premsa, per primer cop, d'una productora, la Italia
Films, que ofereix les seves productions als empresaris.

Cine Vicens (carrer de la Canuda, num. 45-47) lloga pel•licules
novel a setanta-cinc pessetes cada mes.

El Diluz•io (7 de febrer de 1909) denuncia que la publicitat es fica
dins del cinema. Es un comentari dedicat al documental que les
Escoles Pies de la Bonanova van estrenar a la Sala Merce, sobre
I'ensenyament i practiques d'equitacio als alumnes. El Dilm'io tern
que aixo engresqui els jesuItes, i no pararem de propaganda.
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El Metropolitan Cinemaway anuncia I'estrena del documental
realitzat per Hispano Films (el dia 25 d'abril) sobre Barcelona fet des
d'un tramvia de la companyia (,(la Nomina,,, en deien, per Compania
Anonima de Tranvias): Un paseo por Barcelona en trantvra, estrenat
el dia 1 de maig.

La casa La Lumiere, del carrer de Pau Claris, anuncia que lloga
pel•licules.
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