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La biografia d'en Rodrigo Soler es l'estereotip classic de

l'autodidacte de principis de segle a Catalunya . Un home que es fa

per si mateix i que es construeix una vida calidoscdpica, plena

d'experiencies multiples i vitals. Per entendre aquest personatge,

no podem limitar - nos a parlar de la seva faceta com a empresari

cinematografic , sin6 que es necessari fer referencia als altres camps

en que va treballar , en alguns plenament, en d'altres nomes als

seus inicis. Un exemple curi6s i divertit , que ens diu moltes coses

sobre la seva personalitat , es l'intent de patentar una especie de

sobres «obre - rapid », intent que no va reeixir pel simple fet que ja

estaven inventats.
En Rodrigo Soler va neixer el 9 de mare de 1892 a Valencia i, com

d'altres pioners catalans , convertira l'entrada al segle xx en una

autentica aventura . El seu pare era ferroviari , per aixa els seus

primers anys de vida transcorregueren entre diversos canvis de

domicili : Benicarl6 a 1'any 1896 , Tortosa al 1898 , la Plana de

Picamuixons al 1900 , Madrid al 1902 , Segovia i Burgos entre 1906

i 1908 , Oviedo al 1908 , Lleida al 1910 i Sant Andreu de Palomar

tambe al 1910 . Cap a aquesta localitat es desplaca tota la familia,

pera sense el pare, que ha mort , per la qual cosa es fa necessari que

Rodrigo Soler , tercer de set germans , cerqui feina , juntament amb

els altres, per tirar endavant la famflia i , aixi , la seva primera

experiencia professional sera la de continuar els passos del seu

progenitor i, des de 1910 a 1922, exercira com a ferroviari. Des de

molt jove , un continu periple de geografies diferents va formant el

seu caracter i el va omplint d'experiencies diverses . Alhora, les
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dificultats economiques per les que passa la familia el dotaran
d'una empenta i d'una voluntat emprenedora que l'acompanyaran
tota la seva vida.

Despres dels trens, i a traves dels contactes que va realitzar en
el mon dels ferrocarrils, es dedica a l'any 1922 a un negoci relacio-
nat amb el comers de l'arros. Munta al carrer de Ribas, 16, la casa
Gran Molino Arrocero de Cataluna i, a l'any 1925, una altra acti-
vitat compaginada amb el Moli d'arros, el lliga ja definitivament
amb el mon del cinema: la fundacio de la distribuidora Mundial
Film.

Aquesta dualitat empresarial ens diu moltes coses del seu carac-
ter: inquiet, imaginatiu i, sobretot, aventurer. Per aixo, la seva
activitat cinematografica no es limitary a la distribuci6, sin6 que
sabem, gracies a les converses mantingudes amb la seva fella,
Joana Soler, que col•laborara, l'any 1934, en la producci6 d'un film
de 1'Orphea Films i d'un altre de 1'Star Films: Yo canto para ti, de
Fernando Roldan, i Doce hombres y una mujer, de Fernando Del-
gado. No tenim, pert, documentacio escrita d'aquesta col.labo-
racio, tan sols les paraules d'en Rodrigo Soler. Tampoc no ens resta
documentacio d'un film-reportatge sobre 1'arribada del Govern de
Catalunya 1'any 1936 a Barcelona, film encarregat per ell, per6 no
sabem a qui, ni si es realment una producci6 Mundial Film. Aix6 si,
va ser un documental que distribuia 1'empresa, a fi que es projectes
abans que els seus films. D'aquest se n'han conservat algunes
copies que, gracies a la donaci6 de la Joana Soler, resten a l'Arxiu
de la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya.

El seu paper a les diferents associations cinematografiques de
1'epoca era molt actiu. L'any 1927, ostentava els carrecs de vocal,
tresorer i president de la Mutua de Defensa de Espectaculos de
Espana. Va ser, a mes, el soci numero 143 del Club Cinematografico
Artfstico des de l'any 1941, i membre de la Junta Economica Nacio-
nal de Cinematografia des del mateix any de la seva constitucio
com a organisme official, el 13 de mare de 1944.

L'any 1932, enregistra la marca Bounty de perfumeria i munta
uns laboratoris cineinatografics, juntament amb l'operador Fran-
cisco Oliver, especialitzat en reportatges de guerra, director del
film Las aventuras del polio Palomeque, el 1912, i camera de la
pel•licula Los intereses creados, de Jacinto Benavente i Ricardo
Purga, l'any 1918. Aquests laboratoris estaven especialitzats en
tecniques ,patentades. d'edici6 de pel•lfcules tractades segons un
metode denominat acetification. Rodrigo Soler ostentava el cyrrec
de director-gerent i Francisco Oliver, el de director-tecnic. Aquesta
empresa es reconvertira en una Societat Anonima l'any 1933, quan
un grup de persones lligades als negocis de pavimentaci6 -entre
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altres els senyors Tell, Fonolleda i Piera i la senyora Tuca- entra

a formar part dels laboratoris, que es converteixen en CISAE en

constituir-se la Societat Anbnima i que es traslladen del carrer de

Mallorca al carrer de Buenos Aires. La relacio d'en Rodrigo Soler

amb CISAE durara fins 1'any 1940, moment en que es dedica

plenament a 1'exhibici6 cinematografica.

L'activitat com a exhibidor havia comencat l'any 1935, quan

sots-arrenda al grup CINAES el cinema Femina de Barcelona. Un

any despres, es fara carrec del cine San Fernando, de Sevilla, a

traves dels tractes personals que mante amb Samy Cornfield, de la

MGM. Aquest li facilitara la seva expansio com a exhibidor fora de

Catalunya. Un empleat de la MGM a Espanya, Francisco Camps,

fara les funcions de gerent a Sevilla en representacio de Rodrigo

Soler.
Despres de la Guerra Civil i quan havia trencat la seva relacio

amb els laboratoris CISAE, Rodrigo Soler es fa carrec d'altres

cines, com son 1'Alcazar, a Barcelona, i el San Vicente i el teatre

Alvarez Quintero, a Sevilla. En aquesta ciutat, la seva activitat

empresarial va ser motiu d'importants elogis quan, 1'any 1945, a la

revistaPantalla, se'l qualifica de pioner, perque per primera vega-

da, un empresari cinematografic dotava les seves cabines d'un

generador electrogen per solucionar les possibles recessions elec-

triques que es patien a 1'epoca enmig d'algunes projeccions. Son

aquests tots d'inventiva, de preocupacio per la qualitat de la feina,

els que el defineixen com a home atipic i progressista.

Als anys seixanta, abandona la tasca d'exhibidor i, fins a la seva

jubilacio, es dedica a una variadissima llista d'activitats professio-

nals: una empresa de publicitat: ERS; un magatzem de fusta: La

Golondrina; la comercialitzacio de poliesters fotografics; la distri-

bucio de sabo i la fabricacio artesanal de bosses de senyora.

Aquest home calidoscopic, apassionat, aventurer, inconscient

moltes vegades, mori a Barcelona, el 3 de setembre de 1986.

La Mundial Film

La marca Mundial Film s'inscriu, 1'any 1925, al Registre

d'Industria com a: ,un establecimiento dedicado a la fabrication,

compra y yenta de toda clase de peliculas, asi como fotografias,

aparatos fotograficos y todo lo concerniente a esta industria (...]».

La sol•licitud, presentada el 18 de maig de 1925, no sera certificada

fins el tres de desembre del mateix any. La seu de la distribuidora

sera, en un principi, la mateixa que la del domicili del seu propie-

tari, el carrer d'Ali-Bey, 29. Despres, canviara tres vegades la seva
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ubicacio, primer, al carrer de la Diputacio, el mes de setembre, mes
tard, al carrer de Enric Granados i, finalment, 1'any 1928, al carrer
de Mallorca, 209.

L'ambit d'actuacio comercial de 1'empresa abastava tota la Pe-
ninsula (Espanya i Portugal), on tenia els drets d'explotacio de les
seves exclusives. Pero, repassant els llibres de contractacio de
pel•licules, sembla que Rodrigo Soler no va mantenir tractes amb
Portugal.

L'any de la fundacio de la marca, segons l'inventari general del
30 de juny de 1926 , les pel • licules distribuides en exclusiva foren
les seguents:

Ruperto de Hentzau, de Victor Heerman.
Pacto de amor, de George Archainbaud.
Aquests titols eren productions Selznick, van arribar de Nova

York, pert tramitades per a la Mundial per la casa Leblanc de
Paris.

La noche de la batalla , produida i dirigida per Jacques de
Baroncelli.

El capitan Blood, de David Smith.
Va ser el film estrella de la distribuidora . El que mes prestigi i

rendiment economic va comportar-li.
La mujer perfecta, de William Christy Cabanne.
L'adquisicio de 1'exclusiva fou tramitada per la casa Siverol per

al primer titol i per la casa Leblanc per als dos ultims.
Del tiratge de copies se n'ocupa la casa Manufacturas Cinema-

tograficas Palet, i el material utilitzat era de Vilaseca y Ledesma,
la casa concessionaria del material Pathe a Espanya i Portugal.

L'any 1927, apareix La epopeya naval de Zeebrugge, produlda
per la British Intructional Film LTD i distribuida en exclusiva per
la New Era Films LTD.

L'explotacio d'aquests films donara un benefici, acceptable per
a 1'epoca, de 28.413 ptes. Els ingressos no s'obtenen tan sols del
lloguer dels films, sino de la venda de material publicitari, com son
catalegs, novel • letes cinematografiques , fotografies i cartells.

A 1'epoca, els lloguers de les pel•licules oscil • laven segons els
tractes particulars entre els exhibidors i els distribuidors, pert, a
tall d'exemple , agafem el cas deRuperto de Hertzau , llogada al cine
Cassanense, de Cassa de la Selva. Als llibres de la Mundial, consta
un lloguer de 200 ptes. per una setmana, mes tint ptes. en concepte
de propaganda . Una altra dada interessant de donar: la compra de
1'exclusiva d'aquest film -quatre copies- va ser de 16.352 ptes.,
mes 2.585 ptes. per al material de propaganda. L'explotacio comer-
cial d'aquest material estava estipulat en quatre anys. La resta de
films es mouen entre xifres molt similars.
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L'any 1928 apareixen altres films:

Se necesita un ladron, de Nicolas Rimsky i Roger Lion, film

produit per Albatros i negociat per la Centrale Cinematographie de

Paris.
El fin de Montecarlo, de Nalpas Natanson, negociada com

l'anterior.
Fuego, de Jacques de Baroncelli, adquirida a traves de Pathe

Consortium Cinema.
El patio de los naranjos, de Guillermo Hernandez Mir, adquiri-

da a la productora Hispano Film. Es, per tant, la primera pel•licula

espanyola que entra a la Mundial.
L'any segiient, el 1929, en Rodrigo Soler efectua una operacio

comercial diferent. Negocia, sense intermediaris a Paris, un lot de

nou pel•licules amb la casa alemanya AAFA. Els titols son els

segUents :
Matrimonios a la moderna, de Rudolf Walter Fein i Rudolf

Dworsky.
Alteza yo os amo, de Viktor Janson.

Rinaldo Rinaldini, de Max Obal.

Besar no es pecado, de Rudolf Walter Fein.

Su ultimo amor
La mujer divorciada, de Viktor Janson.

Mariposas de Viena, de Rudolf Dworsky.

Viena llora, Viena rie, de Rudolf Walter Fein.

Locuras de carnaval, de Rudolf Walter Fein i Rudolf Dworsky.

D'aquesta operacio, la Mundial es ressentira economicament i,

en comparacio amb 1'any 1927, els beneficis seran inferiors.

El funcionament de la distribuidora des del 1929 fins 1'any 1937

anira suportant alts i baixos que, amb el temps, configuraran la fi

de 1'empresa. Els films que mes van treballar en aquest ultim

periode van ser :
Fermin Galan (1932), de Fernando Roldan.

El sabor de la glories (1932), de Fernando Roldan.

Sobre el cieno (1933), de Fernando Roldan.

Susana tiene un secreto (1933), de Benito Perojo.

Alala (1933), de Adolf Trotz.

El Cafe de la Marina (1933), de Domenec Pruna i Ozerans.

Boliche (1933), de Francisco Elias.

El desaparecido (1934), de Antonio Graciani.

12 hombres y una mujer (1934), de Fernando Delgado.

Yo canto para ti (1934), de Fernando Roldan.

Boliche consta, segons els llibres de contractacio, com el darrer

que va ser llogat per la Mundial, precisament a 1'empresa exhibi-

dora Martin Fabregat, d'Esplugues de Llobregat.
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La Mundial Film, corn a marca enregistrada al Ministeri
d'Industria, existira fins l'any 1965, quan la quota de renovaci6 va
esser desatesa i, per tant, desapareixera coincidint amb la jubilaci6
d'en Rodrigo Soler. Oficialment, consta aixi, perb, des de principis
dels anys trenta, 1'empresa havia entrat en un declivi que, cap a
l'any 1936, havia culminat amb la seva desaparici6 efectiva, encara
que no administrativa.

El funcionament de les pel•licules a la Mundial Film

Quan un film era adquirit com a exclusiva per la Mundial Film,
arribava, juntament amb una cbpia, tota una serie de materials
propagandistics, mes el gui6 original per poder efectuar el doblat-
ge.

Agafem, per exemple, la pel•licula Se necesita un ladron. A la
carpeta d'arxiu, trobem: quaranta-sis fotos originals de la produc-
tora, quaranta-nou fotos per fer els albums de propaganda per als
exhibidors, tres gasetilles, articles per publicar a diaris i revistes
i algunes novel•letes. La productora facilitava el gui6 original, en
aquest cas el text dels retols i 1'adaptaci6 musical,ja que era un film
mut, i la publicitat editada al pals d'origen. Immediatament, co-
mencava un proces, que implicava diverses empreses, a part de la
Mundial, per poder estrenar al pals la pel•licula.

Ara, fixem-nos en un altre film: Pacto de amor. Primer, es
necessitava fer la traducci6 dels titols -tambe era mut-. Segons el
registre, se n'encarrega el senyor Pineda, que rep vint-i-cinc ptes.
i per l'adaptaci6, el senyor Guardiola, que tambe rep vint-i-cinc ptes.
Seguidament, s'han de fer els dibuixos i clixes per a la propaganda,
a carrec del gravador Basset. Es fan els anuncis per als diaris i les
revistes, es fan les copies de les fotos, s'encarrega la seva il•luminaci6
per a aquesta feina, consta el nom de Luncka al llibre de registre.
S'elaboren els opuscles, els cartells, que es folren per garantir la
seva duraci6, els albums, etc. L'operaci6 mes costosa es el tiratge
de copies. Per a Rodrigo Soler, treballara amb regularitat la casa
Palet, de Terrassa. Despres, ja pot comencar el moviment de les
contractacions per part de les empreses exhibidores que, tradicio-
nalment, lloguen les pel•licules per lots. En alguns casos, la ma-
teixa distribuidora fa d'exhibidora i es ella la que lloga una Sala de
projecci6, com es el cas de la pel•licula que ens ocupa. En Rodrigo
Soler llogara el teatre Novedades, de Barcelona, la setmana del 30
de mare de 1926 per a 1'explotaci6 del film, incloent tambe el lloguer
d'una orquestra per acompanyar la projecci6.

152



Marques i empreses cinematografiques

contemporanies a la Mundial Film

Es necessari senyalar que les empreses distribuidores dels anys
vint no tenien una clara configuracio administrativa, com tampoc
no la tenien les productores o els laboratoris cinematografics. Totes
aquestes empreses feien una mica de tot, de tal manera que una
productora tambe distribuia el seu material i, de tant en tant, una
distribuidora es llancava a l'aventura de la produccio i, fins i tot, es
configurava com a exhibidora. Es per aixo que es fa molt dificil
donar una relaci6 exacta de com i qui representava la distribuci6 a
Espanya els mateixos anys en que funcionava la Mundial Film.

Cases dedicades a 1'explotaci6 de pel•licules contemporanies a la
Mundial Film:

anys uint:

Mediterranea Films

Madrid Films

Goya Films

Atlantida Films
Films Benavente

Troya Films

Penka Films

Ediciones Regia Films

Cartago Films

Aragon Films
Films Espanola, SA
Chasa, SA
Cinematografica Miro

Julio Cesar, SA

Levantina Films

Ediciones Fervallduch
Ediciones ICE

Edicion Film

Azeta Films
Asturias Films
Film Linares

Ediciones Forns-Buchs

Film Numancia

Perseo Films

Selecciones Nunez

Hercules Films
Selecciones Capitolio
Sono Films
Espana Artistica Cinematografica
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Omnia Films

Ediciones Sol Films

UCE

Film Madrilena

ES Helios Films

Venus Film Espanola

Film Nazari

Cosmos Films
CIDE

Ulargui Films

Renacimiento Films

CINAES

Suevia Films

CB Films

Filmofono

Mercurio Films

Edici

Continental Films
Atlas Films
Nueva Films

anys trenta:

Orphea Films

Exclusivas Diana
Star Films

Atlantic Films

Cifesa

UCE

Hercules Films

Barcelona Films

Edici

Juca Films

CEA Portago

PEC

Ufilms

FIDA
Ecesa

Iberica Films

Film Minerva

Falco Films
Meyler Films

Monopol Films

Gladiator Films

Selecciones Capitolio
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Es tracta de les cases de nacionalitat espanyola que, durant
1'existencia real de la Mundial Film, produien , distribuien i, en
alguns casos com el de CINAES, exhibien pel•licules. He seguit
1'ordre cronolbgic d'aparicio d'aquestes empreses que ens dbna
Juan Antonio Cabero al seu llibre Historia de la cinematografta
espanola. *

* Editorial Graficas Cinema, Madrid, 1949.
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