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Els germans Belio Gracia

Al final del segle xixla ciutat de Barcelona presenta una gran varietat
d'espectacles, ja que tant els teatres com els populars music-halls
representen en llurs escenaris una diversitat d'obres que donen com a
resultat uns suggestius i atraients programes encapcalats, tots ells, per
artistes consagrats de 1'escena catalana i espanyola. Pero en aquestes
programacions Lambe son importants les formations de companyies
estrangeres -franceses i italianes. Per una part, per citar algun exem-
ple, Sarah Bernhardt, que ha tornat a l'escenari del teatre amb obres que
poden quedar emmarcades dins de les preferencies dels corrents literaris
frrancesos com La lama de les camelies o Tosca; obres que han consagrat
la fama de l'artista i que a la nostra ciutat la propagacio d'aquest corrent
correspondria a Pompeu Gener. Per una altra part, Constantin Coque-
lin, interpret que fou un gran admirador de 1'excepcional Lleo Fontova,
que entre altres moltes actuations feia una creacio a Tartuf. I per acabar,
no pot faltar en aquesta cita Eleonora Duse en el Novedades amb Fedora,
La (lama de les camelies i altres obres. I 1'6pera, la cenyirem exclusiva-
ment a Francesc Vinas, com a exceptional interpret del repertori
wagneria.

A part de totes aquestes manifestations artistiques, n'hi haura
moltes altres que pertanyen al genere de les varietats: cupletistes que
deixen sentir la seva calida veu amb suggerents lletretes, ballarines
amb uns no menys insinuants moviments, magics i excentrics que
sorprenen el public amb els seus trucs; espectadors que pertanvent a
la flies variada condicio social i entre els quals no falten les gents
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d'ofici. Pero altres concorren en els sous dies de descans a la muntanya

Pclada o a sentar-se a la fresca de I'arbreda que envolta ]a font d'En

Xirot, o a participar a la Festa Major que se celebra en un barri, festes

que son una tradicio ciutadana i en les quals les seves gents vesteixen

Ilurs millors gales.
En uns erms que es troben prop del barri s'ha instal -]at un nombros

grup de barraques; aquestes, que tambe formaren part de les tradicio-

ns ciutadanes, eren pintades amb vius colors i decorades amb vistosos

ornaments. En aquest ambient impregnat per l'olor de 1'oli refregit de

xurros i bunyols vaguen per faire les veus xerraires i una sorollosa

musica de sons quasi infernals. El public esdeve aglomerat davant de

qualsevol de les barraques, escolta el xerraire que convida i incita amb

els seus crits a contemplar qualsevol mena de fen6mens naturals,

alguns treats per la picaresca dels seus creadors: la dona amb Barba

que mai ban vist ulls humans; la dona mes grossa del m6n, segons es

llegeix al retol; l'home forcut, un Sams6 que doblega barres de ferro;

el faquir ,empassa-sabres"; els contorsionistes; els magics... I si tot

aix6 i moltes altres atraccions eren interessants, no ho podien ser

menys les projections de «llanterna magica» que, d'acord amb les

vistes que es passaven en una pantalla, un recitador comentava les

imatges de cada quadre. Histories que generalment eren de caracter

fantastic: fades i bruixes, dimonis i fantasmes, ogres i gegants. Entre

totes aquestes hi ha-via una hist6ria que cridava 1'atenc16: ]a de Luis

Candelas Cagigal, famos bandit de Madrid que es servi d'enginyosos

paranys per burlar la llei. El relat era explicat amb una rima facil,

versos que concloren quan el bandit era ajusticiat als afores de

Madrid, a la popular Puerta de Toledo, la matinada del 6 de novembre

de 1837. El pres anava vestit amb la roba de color groc, tal com el

costum vestia els condemnats al garrot.

En aquesta kermese de Hums i retols anunciadors, en aquestes fires

multicolors, existia una instal-laci6 en la facana de la qua] es podia

Ilegir ,Museo de Figuras de Cera". Aquesta barraca era propietat de

la familia Belio, i la portaven dos fills del propietari que es deien

Mariano i Manuel Belio Gracia. El museu de figures de cera era una

de les tantes instal-lacions que animaven les fires; no tenia, amb tota

seguretat, la popularitat de les «ombres xineses,, o de la ,llanterna

magica»; les sessions d'aquesta eren tot un espectacle que es remun-

tava a les celebrades pel belga Etienne-Gaspard Robert el 1797, el

qual havia introduit la novetat de col•locar l'aparell sobre una plata-

forma mobil i aconseguir efectes sorprenents en aproximar o allunyar

de la pantalla l'artefacte.
Els Belio tenien el seu treball centrat en 1'exhibici6 de les figures

de cera, activitat en la qual tenien una certa fama i amb la qual havien

recorregut gran part de la Peninsula. Generalment reconstruien
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esdeveniments o successos, i posaven qualsevol terra a Fabast de tot

el public. Moltes vegades reconstruien escenes de caracter macabre,

com el de la dona assasinada, on es podia veure com l'assassi ruixava

]a victima amb un liquid inflamable. Aquest quadre venia a ser una

reconstrucci6 inspirada en una vinyeta que havia sortit a la premsa

madrilenya relativa a un succes ocorregut el 1888 at carrer de

Fuencarral.
Estava comprovat que els fets sanguinolents i macabres eren sense

cap mena de dubte, una de les maneres d'atreure els espectadors. Els

Betio portaven de poble en poble i de ciutat en ciutat la seva instal •lacio.

Per a la familia, era una autentica vida de nomades que contrastava

amb aquella existencia que havien portat a Saragossa. Foren uns

aventurers que trigaren uns ant's a tenir una residencia fixa, com

veurem mes endavant.

Les barraques de la fira eren aproximadament totes semblants,

pero amb algunes petites diferencies ornamentals, tant a ]'exterior

com a ]'interior. Generalment es reservava l'acces per a una entrada

lateral, mentre que at costat oposat hi havia la sortida. El centre de la

instal•lacio quedava reservat per a l'orgue, el qual era mes o menys

gran segons el poder adquisitiu del seu propietari. Aquest intrument

funcionava electricament, i estava adornat amb estatuetes de nimfes,

sirenes, fades i monstres marins; altres, amb nines grossetes i galtu-

des, amb mans i bravos, cobertes amb vestits del segle xviii i xix. Eren

nines d'ulls blaus, de mirada fixa perduda a 1'espai i caps de porcellana

cobertes amb perruques rosses. Al compas de la musica, es movien

quasi epilepticament amb moviments repetitius. Era en si, tot alto, un

constant funcionament insistent i repetitiu que resultava un espectacle.

Segons Mario Bello Peche, la seva familia tenia una d'aquestes

instal•lacions, i eren uns empresaris- molt populars. Pero aquesta

instal•lacio itinerant no tingue, ni de bon tros, la riquesa ni els

recursos que s'havien emprat en les instal•lacions establertes dels

museus de figures de Paris, Grevin i de Port Saint-Martin.

La familia Bello s'instal•la definitivament a Barcelona el 1892.

Qui eren els germans Mariano i Manuel Betio Gracia? Per la docu-

mentacio aportada i per les diverses converses tingudes amb Mariano

Bello Peche du- rant uns dies de ]'any 1986, podem saber quelcom del seu

pare i del seu oncle Manuel. Deia, Mariano Bello, que havien gaudir

d'una vida distesa, que havien tingut una comoda situacio economica,

que no havien estat uns bons estudiants, sing que mes aviat feien sovint

,,campanes», potser pel seu caracter aventurer, que segons sembla

portaven a la sang; deia tambe que una des-mesurada afeccio per les

cosec noves fou, sense cap mena de dubte, el motiu que els impulsaria a

tots ells a llancar-se pet mon. Correspon a Mariano Betio la construcci6

d'aquelles figures a causa de la seva facilitat pet dibuix i 1'escultura.
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No ignoraven, I n'eren conscients, les nioltes inconioditats i incon-
venients que havien de suportar: curts i llargs viatges per carreteres,
camins i sendes, transportant aquella instal•lacid a base de galeres i
carretes; fins que un dia s'endinsen per terres de Catalunya fins a
arribar, primer, a Lleida, on s'instal•len una curta temporada, per
traslladar-se despres a Granollers, i d'aqui a Barcelona, on s'instal•len
definitivament fixant el seu domicili al carrer del Dormitori de Sant
Francesc, num 3. El museu queda instal•lat a la part baixa de la
Rambla, a la de Santa Monica, als baixos d'una casa que f'eia cantona-
da amb el carrer d'Anselm Clavc, justament en un raco que forma la
placeta de la Porta de la Pau.

La documentacio existent aportada pel fill de Mariano Belio, ens
mostra diferents documents, planells i fotografies. Entre aquest es pot
veure el que era la fauna del museu, o el taller on els Belio construten
les figures, o un raco de la sala d'exposicions.

Les visites del public a aquest museu eren acompanyades de
comentaris, relats que previament havien escrit i estudiat, encara que
algunes vegades -per no dir sempre- la improvisaci6 era la que
predominava, com en el cas concret de les gestes de Luis Candelas.

Pero centrant-nos exclusivament en el que era la facana del
museu, diguem que constava de cinc arcs, i era el central el roes
engalanat, on estava situat un orgue de mida mitjana, enriquit amb
figuretes. Aquest museu fou el primer que s'instal•la i l'unic existent.

Com a bons negociants que eren, cada temporada els Belio renova-
ven parcialment i total les figures exposades. D'aquesta manera
podien mantenir viva l'atenc16 del public. Tota aquesta renovacio, la
centraven principalment en quadres o escenes de caire macabre:
presos en el patibul, sales de turment amb figures que expressaven
terror, escenes que tenien una il•luminacio propicia que accentuava
el seu caire esglaiador.

Pero el que mai no s'havia vist a la nostra ciutat fins al 15 de
desembre de 1896 era el cinematograf. Per a uns pots, aquell dia fou
diferent, ja que el que passava era la novetat de les imatges en
moviment. Molt proxim al local on els Belio tenien el seu museu de
figures, en un establiment de la rambla de Santa Monica, hi havia un
negoci dedicat a la fotografia d'estudi. Els seus propietaris, Antonio i
Emilio Fernandez, batejaren el local amb el nom de Fotograffa
Napoleon. Fou, doncs, en aquest local on tingueren Iloc les primeres
demostracions del cinematograf Lumiere, encara abans d'aquesta
data s'havien celebrat divereses projections d'imatges en moviment
amb algunes variants: corn les del mes de maig de 1895, en la qual es
presenta en un local de la placa de Catalunya el de l'inventor nord-
america Thomas Alva Edison, sessio que va ser acompanyada per una
audicio fonografica notablement perfeccionada. Es to coneixement de
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Ies sessions eIectriques d'un tal doctor Nicolav, il- lusionista jmrl'senc.

El 1896 es va donar a coneixer als salons de descans dels teatres

Principal i Novedad un altre aparell com a cinematograf perfeccionat,

que presentava algunes variants respecte al dels Lumiere, anomenat

Kinetographe. Totes aquestes dades procedeixen del Ilibre Historic

dcl c•iacma c •atalh (1895-1968), de Miquel Porter i Moix i Maria Teresa

Ros i Vilella, i d'El.s anvs daurat.s del cinema classic a Catalunva, de

Palmira Gonzalez Lopez.
La diversitat d'artefactes mes o menys perfeccionats tendia a

abonar el terreny de l'invent Prances . Sense cap mena de dubte, era el

millor i el mes apte per a una possible explotacio comercial, ja que

reunia les millors conditions tecniques . Per tot aixo , les sessions fetes

en un local de la Fotografia Napoleon no s'interromperen , i es dona el

cas, com a dada anecdotica, que el gener de 1897 acudiren a una

d'aquestes sessions el capita general i l'alcalde acompanyats per les

seves families. D'altra banda, es - taven anunciades les que s'havien de

fer al (' irculo Artistico amb l'objecte de recaptar fops destinats a la

Creu Roja.
No trigarien gaire temps a tancar-se els cinematografs , en bona

part , de les bar•raques de la fira, per convertir- se tambe en instal • lacions

itinerants , malgrat les males conditions d'acomodament que oferien;

pert alguns empresaris alternaren les sessions de cine amb numeros

d'artistes procedents dels espectacles de varietats , com en els casos

concrets de Cipriano Perucho Badia i Albert Marro , i fou aquest

darrer el que , amb el temps , es converti en una figura important de

la cinematografia catalana . Respecte als ger-mans Belio , aquests van

adequar un espai al seu museu per of'erir representations cinemato-

grafiques, arranconant I'exhibicio de figures de cera, fins a conventir

el local en una sala dedicada exclusivament a pro-jeccions de pel • licules,

i foren, per tant, els primers a crear un tine estable , batejat amb el

nom de Cineniatografo Bello-graft'.
El 1897 el local ohre les pontes a base de programacions que es

componen , logicament , de les primeres pel•licules Lumiere i altres de

mes recents , amb sessions que duraven entre vint i trenta minuts,

espai de temps en que es produien diferents parades per al canvi de

films. Hem de fer notar que, des del principi del funcionament de la

sala, els Belio compraren les pel • licules, ja que llavors no existia el

lloguer , de manera que qualsevol podia ser propietari dels films;

cintes que tendien a tenir uns tftols semblants : son les famoses

'^arribades- o ,sor•tides,,, amb Tunica diferencia del lloc on

s'impressionaven les pel • licules. Agafem com a exemple els films

realitzats per Gelahert , un home enginyos que construi la seva propia

camera de filmar : Salida de los trabajadores de la Espana Industrial,

Salida de in i.,lcsicr do Santa Maria de Sants, Llegada de an tren a la
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l.'.^l^rri^,n ^lrl .AO1t . 1 (,l ni<itVis )ri^S;n n ^1
Jimeno Correas Iii ma titols semblants amb algun altre tema , com les
curses de braus , que semblava obligat : Gran corrida de torus de lidia
por Luis Mazzantini , que fou una de les grans figures de les curses.
Aquesta pel • licula es componia de nou fragments o parts d'uns vint
metres cada una d 'elles, on es podia veure el destre arribant a la placa
amb la seva quadrilla.

Si els germans Belio donaren les primeres passes amb empresaris
estables, aviat tingueren altres competidors que estaven disposats a
seguir les seves passes . Un d'ells era un personatge que actuava pels
escenaris de diferents teatres del Parallel i en el famosfssim El
Dorado . Hi ha constancia d'aquest fet ; deia anomenar - se Ferrusini i
esser de nacionalitat italiana , pero realment era catala , Enric Farrus.
Instal -la el seu local a la Rambla , molt a prop del dels Belio. Malgrat
que s ' anaven instal•lant altres locals per diferents llocs de la ciutat, les
populars barraques de fira no deixaren de funcionar . L'unica diferen-
cia existent entre totes elles radicava en el poder adquisitiu del seu
propietari quant a la seva ornamentacio , tant a ]'interior com a
]'exterior . Eren un batibull d'estils que es barrejaven els uns amb els
altres. Pero deixem enrera els dies de les barraques de fira , no sigui
que sembli que les tractem de convertir en ]legendes , i tornem al Belio-
graff situat a la Porta de la Pau , local que el dia 15 de juny de 1898 es
destruit per un incendi . Malgrat aquesta circumstancia , els Belio el
tornen a aixecar i el condicionen . Ara les pel•licules estan acompan-
yades per la musica d'un gramofon Edison. El 1900 els Bello continuen
comprant pel•licules ales diverses companyies existents . Quan aques-
tes pel•lfcules s'envellien pel seu us continuat , els Bello les venien als
traficants o als propietaris de les barraques , que continuaven em-
prant-les.

Aquest any de 1900 , Mariano Belio Gracia es casa a 1'esglesia
parroquial del Poble Sec amb Julia Peche Sandoval . D'aquest matri-
moni naixeren tres fills : Victoria ( 1902 ), Mariano ( 1904 ) i Julia ( 1906).
Totes aquestes dades , i tambe les relacionades amb els germans Bello
Gracia , s'obtingueren en converses privades amb Mariano Bello
Peche el 1985 : , Jo vaig neixer a la mateixa casa on mon pare i el meu
oracle instal • laren el primer cine , a la Porta de ] a Pau . Aquest local es
torna a cremar el mateix any del meu naixement , el 1904. >

En un document de compareixenca davant el que fou notari de
Barcelona, Francisco Franco Anglada , datat el 18 de desembre de
1902, es diu, entre altres coses, -que Mariano Belio Gonzalvo murio
en 1899 en Barcelona , y que al ocurrir el fallecimiento , estaba casado
con Victoria Gracia Gracia , teniendo de este matrimonio tres hijos
Ilamados Don Mariano , Dona Dolores y Don Manuel, y quienes por lo
tanto son los proximos descendientes legitimos y naturales del difun-
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to, V qne ('l mismo Cara hijo de rnilitar aragoiu v made ara gonesa.

si bien havia nacido accidentalmente en Granollers era por la razon

de la carrera de su padre; que a Jos pocos meses se trasladd a Zaragoza

donde vivi6 constantemente con su familia; que en Zaragoza contrajo

matrimonio con Victoria Gracia Gracia siendo tambien aragonesa y

de Zaragoza, que alli nacieron sus tres hijos, que se traslad6 al lado de

sus hijos y viaj6 con ellos por diferentes capitales dedicados todos ellos

a la industria ambulante de exhibici6n de figuras de cera, y mis tarde

a "cuadros cinematograficos"». En un altre floc del document es diu

que el matrimoni Belio-Gracia «vendieron diversas propiedades en los

terminos de Rabalate y Miraflores, siete fincas en su totalidad a favor

de la Sociedad Minas y Ferrocaril de Utrillas».

Situant-nos al 1904, en l'incendi del primer Belio-graff, hem de dir

que els seus propietaris abandonaren el local de la Porta de la Pau per
traslladar-se a un altre de molt mes ampli situat a la rambla dels
Caputxins, ndms. 36-38, tal com consta en la relaci6-inventari de
compres de pel-licules, que s'encapcala de la manera seguent: ,Nota

de his peliculas que se ban comprado durante el tiempo de sociedad
que tienen hecha los dos hermanos Manuel y Mariano Bello para ]a
explotacidn de un cinemat6graf'o en la rambla de los Capuchinos
ndmeros 36 y 38 de Barcelona,,. Aquesta relacio compren els anys
1904 i 1906.
Hem de dir que sobre aquest local estava instal•lada una galeria

fotografica d'un tal Esplugas, segons es pot Ilegir en un gran retol del
pis superior, personatge molt conegut en l'ambient ciutada. De les
fotografies obtingudes per aquest, segons es pot veure en una d'elles,
s'enten que la facana era amplia i tenia cinc arcs o portes, de manera
que la de l'esquerra estava destinada a l'escala de veins. Totes
aquestes portes estaven decorades o ornades per guirnaldes entre-
lla4ades, testos amb flors sostinguts per escultures femenines que
descansaven en un sortint, i a ambd6s extrems de la facana uns retols
anunciaven el programa: Drama en Venecia, El hastdn tragico i
De,tipues de in paga.

D'acord amb les manifestations de Mariano Belio Peche, en les
quals deia que el local estava situat a la rambla dell Caputxins, es pot
comprovar el seguent: a la numeraci6 de la rambla dels Caputxins
comencava en el pla de la Boqueria, es a dir que els ndmeros 2 i 4
corresponien al Gran Teatre del Liceu, avui amb el ndmero 65, i
davant d'aquest coliseu existeix encara sobre el portal d'una casa el
ndmero 5. Aix6 ve a demostrar que els ndmeros 38 i 38 (avui, 31 i 33)
corresponen actualment a una gran sala de bingo, lloc exacte on
estigue situat el Belio-graff.

La Sala era gran, amb una enorme pantalla envoltada per decora-
ci6 floral, i a sota hi havia un piano vertical. L'espai dedicat al public
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(11wd m n div idit p(r un;i I) I iii;i qui :epnrivaa 1'('11t r;1d;1 dc
a la part del darrera, Cie la general que tenia Un major aforament. A
la part dreta de la pantalla, a la paret, quedava reservat till espai per
un gran moble de fusta que tenia un esplendid orgue electric. La
marca era Orkestion, de fabricacid alemanya, i que, it pie rendiment,
emetia tots els sons dels instruments d'una orquestra, d'aqui possible-
ment el nom d'Orkestion, instrument que els germans Bello estaven
orgullosos de tenir, i deien que tan sols el kaiser d'Alemanya i el tsar
de Russia en tenien d'iguals.

El bon funcionament del negoci fa que els Bello es constitueixin en
societat, unid que s'estableix a partir de 1904, any en que Manuel
Bello es casa i apareixen les primeres disputes entre les cunyades per
questions d'interessos. Aquesta continua situacio familiar sera la que
provocara la dissolucio de la societat, rad per la qual a partir de 1907
Mariano Bello decideix establir-se pel seu compte amb un nou Belio-
graff, que quedava instal•lat a un solar existent al passeig de Gracia,
davant del carver de Casp, terreny que era propietat dels senyors
Montaner i Simon, avui amb el numero 3, on precisament es troba una
agencia del Banco Central.

A la relacid-inventari dels Belio, 1904-1906, ant's que segons
sembla marquen el temps de la societat, apareixen non-is i diversos
empreses dedicades a la venda de pel•licules, com Baltasar Ahadal,
que realitza films propis i ven at mateix temps pel•licules de l'Star
Films de Georges MeliCs; les marques Urban, Gaumont i Pathe,
representada aquesta per Macaya-Marro; cita que es pot ampliar
encara que la situacio per la qual marxava el cinematbgraf no estava
consolidada suficientment. Malgrat que aquesta circumstancia no
impedia que dia a dia es constituissin novel empreses i s'inauguressin
altres locals, ,ya que el particular encanto del cinema en estos anos,
radica, sin duda en su caracter artesanal, en el entusiasmo de sus
autores, en el balbuceo de su tecnica y de su busqueda de expresion
propia y tambien en la acogida calurosa de un pueblo capaz de sentir
emotion», com diu Palmira Gonzalez en in seva obra ja cicada.

Les pel•licules propietat dels Bello quedaven forniades per una
diversitat de programes; com les anomenades «vistes panoramiques,,,
les comiques i altres diversos temes relacionats amb esdeveniments
contemporanis: Entierro de Isabel II (Gaumont, 1904), Llegada del
senor Loubet a Madrid (1904), Actos v recepciOm al .scizor Loubet a
Madrid (1904) i ActoS v recepcicin al senor Loubet . Aquesta dos darrers
es referien a la visita i als actes celebrate amb motiu de la presencia
d'Emile Loubet (1838-1929), que fou president del Conseil i del Senat
i, des de 1899 fins al 1906, president de la Republica Francesa.

Tots aquests films, i altres, estaven marcant un caracter documen-
talista, on el Jove operador Josep Gaspar i Serra, Antonio de Paula
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1'ramullas, Narcis Cuvas, Ricard de Banos i 1'incansablc Fructuos
Gelabert es llancaren per aquests mons de Den a captar imatges, com
qui diu, amb la camera a l'espatlla; mentre altres es dedicaven als
drames passionals, o els realitzats per Georges Melies o Segundo de
Chomdn, que despertarien 1'admlrac16 del public pel seu caracter
fantastic, public que segurament ignorava el seu nom, pel•licules que
eren flies propies de magics i alquimistes: La marmita diabolica, Los
suenos del pro/esor de baffle, Lott juegos chinos, cintes representades
per Macaya-Marro o Baltasar Abadal. Podrfem dir que amb Chomon
i Melies va neixer el cinema com a espectacle i, al mateix temps, la
tecnica cinematografica.

En aquest ambient camina el Belio-graff i altres diversos locals de
mes recent inauguracid; pero 1'any 1906 els Bello introduiren una
novetat a les sever programacions: sessions de cine sonor. En el
mencionat inventari de les pel•licules en propietat, apareixen ressen-
yades diverses cintes i tambe els discs musicals que les acompanyen,
dada summament important. En primer floc, pel fet de ser el primer
local que presenta aquesta novetat i, segon, per ser ells els que
donaren a coneixer amb caracter public aquest es-deveniments.
L'invent es deu a la casa Gaurnont. Es tracta de 1'ultim crit de la
industria cinematografica: el chronophone Gaumont, invent que es
remunta als sous inicis els anys 1900 i, perfeccionat dos anys mes
tard, el 1902.

El chronophone era, si fa no fa, una variant del phonoscope de
Georges Demeny que seria l'origen dels futurs projectors Gaumont.
Funcionava mitjancant una unio mecanica que harmonitzava la
pel•licula amb el rotlle fonografic. Aquesta unio s'aconseguia mit-
jancant un tensor flexible que estava basat en la idea de i'enginyer
Decaux. Es componia de dos motors regulats per un reostat que
equilibrava la velocitat del projector-que funcionava a 16 ips- i ]a
marxa del gramofon. Quan els Bello introduiren aquesta novetat el
1906, l'aparell havia estat perfeccionat. El so podia ser amplificat i els
rotlles fonografics havien estat substituits per plaques de pasta.

Les pel•licules adquirides a Gaumont, que tenia la central al
passeig de Gracia, prop del carrer de Valencia, apareixen en la relacid-
inventari dels Belio especificades de la manera seguent:

La India 54 metro ; Comentario castellano y musica

('uplctista /rancesa 50 metros Canto y musica

El Bolero 69 metros Musica

El Cake-Walk 40 metros Musica

Respecte a aquesta ultima, diguem que era un ball d'origen
america que aviat tingue una gran popularitat: ' el publico se divertia
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cull el celebradu V cads vez nuts notable okc-o urlk -, sehuus podia
llegir-se en un retol del Teatre Tivoli el dia 5 de gener de 1904, ball que
s'havia imposat entre la gent chic en veure ' I ballar a artistes profes-
sionals que actuaven en els espectacles de varietats.

Aquesta innovacio , que fou important , no tingue una continuacio per-
que era un sisterna de cost molt elevat . Els cinemes continuaren de la
ma-nera tradicional , amb els acompanyaments de piano i els classics orgues.

Quasi es pot assegurar que des del principi de l'aparicio del
cinematograf, i passades les primeres sessions del que eren les
imatges en moviment , les pel•lfcules foren acompanyades per un fons
musical primer , pels classics orgues despres, per un pianista de torn
i per ultim -segons les possibilitats dels exhibidors- per petits
conjunts . Aquests , indiscutiblement , donaren una major vistositat a
l'espectacle.

El cinematograf, corn a espectacle popular , represents quelcom
aixf com el menjar dels pobres o una exquisita menja d'il•lusions
irrealitzables . Fou per a molts com un somni que estava flotant en la
foscor de la sala.

El Belio-graff del passeig de Gracia, del qual tenim coneixement
sobre la seva permanencia en cartellera, com a minim, fins al 1912,
segons un document d'aquesta data en que Mariano Belio establi una
asseguranca i, al mateix temps , un credit amb el Banco Aragones per
afrontar unes millores del local, s'associa a un banquer totalment alie
als negocis cinematografics . Aquesta circumstancia ports Belio a
perdre tots els drets que tenia sobre el local i la desaparicio del Belio-
graff. Segons el seu fill Mariano Bello Puche : < Mi padre se acogio al
apoyo financiero de este banquero . Al paso del tiempo fueron surgien-
do una serie de pleitos de los que saldria perjudicado.,,

Si aquesta en fou la causa principal , no oblidem que en aquest
periode el cinema havia fet un gir total . En aquell temps les pel • lfcules
noes venien , sing que es llogaven , i es pagava un preu elevat per tenir-
les en exclusiva ; mentre que , per una altra part, els mateixos
distribuidors , indiscutiblement no tots , s'havien convertits en
exhibidors , la qual cosa significa la inauguracui de nous locals, com el
del Gran Cine Kursaal , a ]a rambla de Catalunya , o el de la Gran Via
de les Corts Catalanes , en els numeros 603-607 , etcetera.

Aproximadament a partir de 1914 desapareix , com a empresari,
Mariano Bello , que es retira a viure al numero 35 del carrer de
Margarit fins a la seva mort, a l'estiu de 1935 . El Gremi d'Empresaris
Cinematografics li passava una assignacid mensual. Segons explicava
el seu fill , donava llargs passeigs , parlava del temps en que eren
corredors de lira en fira , o quan inauguraren el museu de cera... I,
sense voler ficar - nos en temes familiars, recordem que visque separat
de la seva dona i, al final, subsistf com pogue.
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La seva figura desaparegue per sempre, perb no corn en aquelles
pel-licules de magia que ell tambe contemplaria extasiat davant la
pantalla del primitiu Belio-graff.
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