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Els que em coneixen be saben que -en materia cinematografi-

ca- el meu cavall de batalla ha estat sempre l'epoca dell peoners.

Potser per aixo a alga li sorprendra que en aquestes segones

jornades sobre recerques cinematografiques esculli per a la meva

xerrada un tema directament relacionat amb 1'exhibici6: el del

Cinema Coliseum, corn a simbol de tota una epoea.

No us en estranyeu. Tambe els que em coneixen saben que, per

damunt de tot, soc un sentimental; i precisament, el Coliseum

m'evoca tants records i tantes anecdotes que, dins d'aquesta tardor

de la meva vida, no m'he pogut estar de dedicar-li unes pagines.

No vull fer-ho, pero, sense proclamar abans el meu homenatge

al benvolgut Jordi Torras, que al llarg de mes de trenta tine anys

i des del diari La Vanguardia ha recollit, fil per randa, bona part

de la historia dels veils i els no tan yells locals cinematografics de

Barcelona; i ho ha fet amb una paciencia, una humilitat i una

meticulositat que tots -fins aquells editors que no han sabut (o vol-

gut) apreciar el merit de la seva tasca- hauriem d'agrair-li de tot

cor.
Dit aixo, tot i esperant 1'anunciada aparicio d'un Ilibre de Joan

Munso-Cabus sobre els cinemes de Barcelona, afegire que tal com

resa el tftol d'aquest breu discurs, que mes endavant voldria con-

vertir en llibre, opino sincerament que el Coliseum representa una

fita -en molts aspectes, encara no superada-, dins la historia de

1'exhibici6 cinematografica barcelonina.
M'explicare: el Coliseum va il•luminar per primera vegada la

seva gran pantalla el dia 10 d'octubre de l'any 1923, i no era pas
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aquell un moment que en cap sentit fosprometedor per alnostre pais.
Recordare que Barcelona, a finals de l'any anterior, havia regis-

trat la dramatica xifra de 809 atemptats mortals, entre els que
figurava l'assassinat de Salvador Segui, mes conegut com El Noi
del Sucre. A la Ciutat Comtal hi havia hagut una colpidora vaga
general i -ai!-, que poc despres, el que flavors era capita general
de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, es faria carrec de cop i volta
del Govern d'Espanya, iniciant una sinistra epoca de Dictadura.

Els meus primers records del Coliseum es remunten als instants
en que sent jo un nen de pots anys i de la ma del meu pare, vaig
assistir, al llarg d'uns mesos, a la quasi cerimonia de 1'extracci6 de
terres d'aquell gran solar de la Gran Via -on abans hi havia El
Palacio de la Ilusibn- en el qual una potentissima maquina eixor-
dadora constituia per ella mateixa un astorador espectacle per als
vianants. I tambe recordo, vagament, el muntatge de les enormes
jasseres de ferro que van esser armades dins el mateix solar.

Poc despres, jo mateix em convertiria en espectador precoc del
sumptubs cinema, encara dedicat per molt de temps a grans pro-
duccions del cinema mut. I tambe em convertiria en espectador dels
primers balboteigs del sonor cap al setembre de 1929, quan la seva
pantalla oferi per primera vegada 1'esperada novetat, presentant el
chansonnier parisenc, Maurice Chevalier, qui protagonista de La
canto de Paris ens deixava bocabadats amb aquella dolca Valentine
i els seus petits tetons.

Curiosament, nomes les parts musicals del film foren sonores a
casa nostra, perque la direccib de la Paramount a Espanya va
creure convenient que les escenes amb dialegs parlats en angles i
frances es presentessin amb una musiqueta de fons i amb retols
intercalats en castella ,per donar -deien ells- al public espanyol
una mes gran facilitat de comprensib, i deixant, aixi, nomes intac-
ta, i totalment sonora, la part de musica i cancons.>

El public barceloni, pert, no era tan estupid com es creien els
americans, i aixi fou com a peticib de gran nombre d'espectadors la
Paramount es decidi a donar unes quantes projeccions del film
completament sonores de la mateixa manera com era projectat a
America; i el cas es que aquestes foren les sessions que mes exit van
assolir.

Tornem pero endarrera. En inaugurar-se el Coliseum, que abans
s'havia de dir Metropolitan, com la societat formada tres anys
abans per Josep Guardiola, editor de la revista Mundo Cinemato-
grdfico, conjuntament amb Victoriano Saludes i Carles Maristany,
marques de l'Argentera, tots ells amb el projecte comu d'aixecar <el
cinema millor i mes sumptubs de Barcelona.; i efectivament ho
aconseguiren de la ma del gran arquitecte Francesc de Paula
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Nebot, si be el proposit de la societat era, en principi, que el nou

local fos un gran palace on hi cabessin dignament 1'6pera, el ballet,
el teatre dramatic i els concerts.

Algu va parlar tambe de que la societat Metropolitan, SA podria

muntar un Casino de Joc dins una part de la gran edificacio, pero

aixo va esser rapidament desmentit per tots els que iniciaren

l'ambiciosa empresa l'any 1919, amb un capital inicial de dos mi-

lions de pessetes que a l'hora de la veritat es convertiren quasi en

cinc milions.
Com es precisava en aquell acurat Libro de Oro de la Cinema-

tografia que la Metropolitan edita coincidint amb la inauguracio

d'aquell Palau del Cinema, al Coliseum hi havia un gran teler i

fossat, camerins, salo de descans per als musics, salonet per a la

premsa, telo d'aigua i platea i tres pisos, amb una cabuda -en aixo
exageraven, evidentment!- per a quatre mil espectadors, en rea-
litat n'hi cabien nomes 1780, que ara, comptant les 712 butaques de
platea mes les llotges i dos amfiteatres i la general, aquests darrers
unicament oberts en jornades de grans cues, ens donen un total de
1689 localitats, segons dades de darrera hora, que m'ha proporcio-
nat 1'Empresa Balana la qual porta el Coliseum des de l'any 1958,
si be, despres de la primera Metropolitan, havia estat explotat,
successivament, per la casa Seleccine de Bilbao, que tenia 1'exclusiva
per a Espanya de la Paramount Films (la mateixa casa, que despres
es va fer carrec del Coliseum) fins l'obligada col•lectivitzacio de
1936. L'any 1939 fou Casimiro Bori, executiu de la Paramount a
Barcelona, qui dirigi el local i des d'aquella data va esser Ulargui
de U Films, SA qui programa el cinema, passant-li 1'empresa l'any
1941 a Cines y Espectaculos, que tenia com a director-gerent en
Gaspar Petit, el qual va arribar a esser un bon amic meu, conjun-
tament amb l'inoblidable Enric Salvat que s'estimaven el Coli com
si fos seu, perque ambdos havien entrat a treballar-hi de meritoris,
poc temps despres de la seva inauguracio. I fou precisament 1'estimat
Gaspar Petit qui, l'any 1948, quan jo comencava a esser una mica
conegut com a critic de cinema, em distingi cridant-me perque
redactes un llibret, o mes aviat un opuscle, que hauria de comme-
morar la festa de les notes d'argent del Coliseum amb Barcelona;
i a mes fou quasi un somni per a mi, una mena d'alumne que jo era
llavors d'Angel Zuniga a les pagines de Destino. Petit em va encar-
regar l'organitzacio d'una vetllada extraordinaria, vertader esde-
veniment dins la migrada vida artistica barcelonina d'aquells temps
de censura i de repressio, vetllada que recordo encara amb especial
emocio, perque aquella nit del 10 d'octubre de 1948, vaig tenir el
goig de seleccionar i fer passar per la gran pantalla del Coliseum
una colla de segUi ncies de grans pel•licules mudes que havien estat
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exits ally mateix, entre les que recordo uns fragments dell Nibre-
lungs de Fritz Lang, diverses escenes del film frances de Raymond
Bernand, El milagro de los lobos , petits trocos de la cinta nord-
americana Hollywood, de James Cruze , i especialment aquella
inoblidable sequbricia del pas del Mar Roig pel poble de Moises,
segurament una de les primeres grans mostres del que ara en diem
efectes especials , Els deu manaments, de Cecil B. DeMille, junta-
ment amb altres segiiencies del quasi naixent sonor ; si be encara
que vaig remoure cel i terra va esser impossible que l'autodeificada
Paramount ens cedfs uns fragments musicals d ' aquell Desfile del
amor d ' Ernest Lubitsch, amb Chevalier i la MacDonald , que havia
estat als finals de 1'Exposici6 del 1929-1930 la sensaci6 del public
barceloni , mes de mig any en cartell en aquell moment d'aparent
revitalitzaci6 catalana, i precisament quan la desacreditada Mo-
narquia d'Alfons XIII ens anava fent desitjar el clarejar d'una
Republica que ens retornes la democracia.

No podrfeu imaginar -vos el que vaig arribar a patir aquella nit
a la cabina del Coliseum al costat d'aquell gran projeccionista, en
Falc6, que tenia llavors l'empresa, i un parell d ' auxiliars mes, tots
preparats amb sifons , a mes dels medis corrents de protecci6,
perque moltes de les pel-licules que passavem eren inflamables,
procedents algunes d'obscurs magatzems de drapaires , altres del
veil programador Josep Tendas i Riera del carrer de Saragossa, i
alguna dels mateixos distribuidors . Jo anava posant discs de mu-
sica adient com a fons i tan gran era el meu nerviosisme que un cop
acabada aquella primera part de la sessi6 , en un Coliseum ple a
vessar , em vaig sentir realment malalt perque va impressionar-me
molt mes la visi6, des del forat de la cabina , de la part de platea que
contemplava , que totes les meves interventions publiques en cine-
clubs, conferencies i tine-forums , que han omplert bona part de la
meva vida professional.

Despres, la ciutat ha crescut i segueix creixent , de vegades a
trontollons i altres de manera admirable; moltes noves sales de
projecci6 modernes i magnificament muntades han enriquit
l'espectacle cinematografic barceloni, pero el Coliseum dels nos-
tres somnis no ha deixat d'esser mai com una mena de catedral per
als homes de la meva generaci6.

Vint- i-cinc anys despres del que acabo d'explicar , es a dir, el 10
d'octubre de 1973, la meva il-lusi6 mes fervent era la de tornar a
encarregar -me de la celebraci6 de les notes d'or del Coliseum; pero
malgrat el meu entusiasme , es va deixar passar la data i l'efemerides
d'aquest primer cinema monumental de Catalunya , que avui figu-
ra en molts llibres estrangers dedicats als mes destacables locals
cinematografics de tot el m6n.
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I torno ara al titol d'aquesta xerrada evocadora: el Coliseum,

com a simbol de tota una epoca perque crec que ha arribat el

moment de precisar alguns conceptes que sobresurten per damunt

de la pura anecdota personal.
L'any 1923, quan s'inaugurer el Coliseum, el cinema catala, o si

ho preferiu, el cinema fet a Catalunya passava, tant per la quan-

titat de productions com per la seva qualitat, per un moment

realment critic. Primeres causes: la situacio economica i politica de

Catalunya des de la fi de la primera guerra europea, i des del punt

de vista estrictament filmic, la terrible invasi6 del cinema nord-

america, sense que aqui s'hagues previst ni dictat la mes insigni-
ficant mida de protecci6 aranzelaria.

La nostra organitzaci6 comercial era mes que deficient, el nostre
cinema havia deixat perdre's una bona part del mercat hispano-
america; lluitavem sense cap exit contra fortes barreres de la

duana europea, i les poques productores de casa en tenien prou

amb tirar tres copies pel mercat interior, mentre les entrades als
cinemes seguien tenint uns preus baixissims.

Res d'estudis de mercat, pocs tecnics i directors ben formats que
oferissin una certa garantia als escarmentats productors, i eterna
trapelleria de les mal anomenades Academies de Cine, quasi justi-
ficaven l'actitud dels empresaris que repetien als actuaris a116 tan
conegut de « apunta'm qualsevol cosa que no sigui feta a Espanya»;
el que, com sabem, motiva aquella juguesca de Joan Palleja que
presenter com a producci6 nord-americana la pel•liculaLilian roda-
da al Tibidabo, posant noms anglesos a tecnics i protagonistes
catalans (ell mateix es va dir John Pallear) i aconseguint aixi un
bon exit economic, tot i enredant com babaus a molts empresaris
que 1'exhibiren.

Coliseum

No oblidem, pero, que per aquells anys, quan el cinema interna-
cional assoleix una gramatica de mes alcaria, el nivell d'exigencia
es bastant elevat, i la gent omple cada dia mes els cinemes que ja
han deixat d'oferir-li un espectacle de baixa categoria.

Ara, molts intellectuals catalansja van al cinema; hi ha un petit
esborrany de critica seriosa. L'any 1923 es funda el primer Club
Cinematografic a la barriada d'Horta, precedent d'aquell Barcelo-
na Film-Club del 1929 on hi figurarien Rusinol, Utrillo, Nogues i
Maria Luz Morales, entre d'altres.

La burgesia catalana, pero, no vol invertir en la produccio
perqub ha quedat ben pales que allo no es mes que una perillosa
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aventura , com ho ha demostrat el fet que, amb Irequinci a, el fracas
sorollos d'un film ha tingut com a consequencia la desaparicio de la
productora.

No hi ha mes que una infraestructura de tipus artesanal, pero,
malgrat tot, encara que poc i dolent es fa cinema a Barcelona, si be
amb poqufssimes arrels catalanes. I menys encara amb exit popu-
lar, si fern 1'excepci6 de Mossen Janot (El padre Juanico).

En realitat , la produccio cinematografica s'havia traslladat en
bona part a Valencia gracies a Maximilia Thous, creador de Espi-
ritu y Accion ; i sobretot a Madrid , que pretenia convertir - se, fos
com fos, en el centre de la cinematografia amb la creacio d'estudis
i de productors com Atlantida , Madrid Films i Films Espanola, SA.

Per aquesta rao, les pel-licules espanyoles mes difoses en aquest
temps pels cinemes barcelonins son Carceleras , Flor de Espana, La
reina mora, Rosario la Cortijera , Doloretes , Alma rifena, La Verbe-
na de la Paloma, totes de Madrid , i Maruxa de la Celta Films de
Galicia, i fins i tot el film frances grosserament espanyolitzat
Maria del Carmen , amb Arlette Marchal com a protagonista, i
basat molt de Iluny, es clar , en l'obra del nostre dramaturg Feliu i
Codina, a mes de la primera versio -igualment feta a Paris- de
Violetas imperiales , amb 1'exquisida Raquel Meller.

Sigui corn sigui , el fet es que al llarg del mes de desembre de 1923
no es va estrenar ni una sola pel•lfcula feta acf , als cinemes de
Barcelona.

Arte y Cinematografia en un article de juny de 1923 titulat
«Produccion nacional o regional -, deia:

Todo son ensayos . Nadie recuerda, desgraciadamente , que en Bar-
celona hace ya ai os principio la edition : momento bubo en que
estudios , montados con cierta esplendidez , realizaron una discre-
tisima labor , haciendonos vislumbrar halagadores horizontes, pues
incluso se organizaron convenientemente para el negocio de expor-
tacion ; pero , por diversas circunstancias , todas las marcas , excep-
tuando la Royal Films, han desaparecido del mercado.
Contar las causas de su fracaso financiero seria tarea larga. La
tacaiieria del capital o la falta de personal dotado de todo lo que
necesita un buen director de films, fueron quiza los principales
factores del fracaso.
Para subsanar (hasta cierto punto ) estas deficiencias , tuvimos
hombres entusiastas , los cuales sacrificandose moral y material-
mente hicieron obras de positivo valor , pero , asimismo, contamos
con individuos que, exentos de toda idealidad y buscando solo su
medro personal, han aceptado o presentado proposiciones para la
edition de peliculas por cantidades irrisorias , las cuales, una vez
principiados las obras , se han convertido en miles de pesetas, y
cuya production , falsa ya en un principio , no debe extranarnos que,
al ser presentada al mercado , obtuviera un resultado negativo, y es
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que la industria de la edition de films, ademas de. terser como todo

negocio industrial o mercantil , una sofa finalidad comercial, reune

el inconveniente de it mezclada forzosamente con ]a conception

artistica , necesitando de diversidad de elementos colaboradores

para llegar a una buena production.

De la falta de unidad entre direction , artistas y operador , es de lo

que mds adolecen las producciones presentadas en estos ultimos

tiempos . Todo este conjunto de elementos , actuando completamen-

te desligados , dan al espectador una triste impresion ; y asi , sin ton

ni son , se van invirtiendo esterilmente punados de pesetas sin

honor ni provecho , alejando de paso al capital , factor indispensable

para el fomento y desarrollo de la industria.

(Fins aci 1'editorial de Arte y Cinematografta.)

Certament, a 1'any 1922 encara haviem produit a Catalunya

setze pel•licules, pero la vertadera catastrofe s'esdevingue precisa-

ment el 1923, quan baixarem a sis, tenint com a units noms desta-

cables, de singladures anteriors: Joan Maria Codina, Ricard i Ramon

de Banos, Baltasar Abadal, Josep Gaspar, Alfred Fontanals i Joan

Sofa, qui ja havia marxat a Madrid com a director tecnic de la nova

casa Atlantida i mori poc despres, i el frances Henri Vorins que va

fer unes quantes mediocres pel•licules a Barcelona a la salut de la

seva dona i actriu Paulette Landais, i que tambe se'n aniria aviat

cap a Paris, desenganyat del tot.
Per aquells temps, Josep Maria de Sagarra escrivia que ,la

millor defensa del nostre cinema consistia a elevar el seu grau de

qualitat, i que per aixo necessitava proteccio i estimul '>, es a dir,

dues coses que mai tingue.
Paradoxalment, potser la cosa mes important que s'endega aquell

any a Barcelona fou una mena de xarlotada, qualificada per diaris

i revistes de 1'epoca com a «ensayo cinematografico» i que, sota el

titol de Ellas y ellos i amb la direccio del pobre Abadal, que en va

esser tambe l'operador segurament per imperatius economics, era

un entreteniment d'allo mes cursi interpretat per boniques senyo-

retes i elegants joves pertanyents a 1'alta societat barcelonina, i

que nomes es va passar una prova, i va esser motiu d'una gran festa

a 1'Hotel Ritz, amb mes de 600 convidats, on, aixi ho diu el reporter

que es firma Fix, a la mateixa Arte y Cinematografia, -se tomo el

to y se bailo» i ,despu6s de la proyeccion seguida con entusiasmo

por el numeroso publico, este invadio el hall, el comedor y el jardin

de verano,, -Delicios, no?-. Tambe el music Jaume Planas va

estrenar amb gran solemnitat el vals-fantasia que amb el titol de

La Aristocracia del Film havia composat per encarrec de la distri-

buidora d'identic nom, propietat del sempre impecable Miguel de

Miguel.
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Aixo era doncs el que es cuinava llavors als ambients cinemato-
grafics del nostre desgraciat pals...

En quant a la distribuc16, hi havia tanmateix una quasi total
manca de sentit nacionalista, com ho demostra que els retols i titols
dels films que es projectaven a Catalunya eren redactats en caste-
lla, i no hi havia cap estructuraci6 del nostre mercat cinemato-
grafic.

Ara be, si passem a l'apartat de la pura exhibici6, ens trobarem
que el cinema s'havia convertit en pots anys en 1'espectacle predi-
lecte dels nostres publics. Les entrades eren baratissimes, el teatre
no podia competir-hi, als diaris comencaven a sortir pagines sence-
res dedicades al cinema -recordem les de El Dia Grcifico fetes pel
critic Alfredo Serrano, les d'Antoni Furno, Anfurso, a Las Noti-
cias- i d'altres curulles quasi totes elles, pero, de propaganda del
cinema america... i en quant a locals, el 1922 assistia a la inaugu-
raci6 dels cinemes Padr6, Splendid Cinema, Cine Nuevo, i despres
del Cine Princesa, Pathe Palace, el Pathe Cinema de la Rambla de
Catalunya, totalment reformat, igual que el nou Kursaal, que
s'anunciava com a Templo de la Cinematografia...

I aci es on tornem a connectar amb la historia del Coliseum...
Hom es pot preguntar com es possible que mentre no hi havia ni un
sol capitalista que volgues col-laborar -poc o molt- en la re-
naixenca, o si voleu, en un minim manteniment de la producci6
cinematografica catalana, el projecte de la construcci6 d'un palau
monumental de la Cinematografia a Barcelona obtingues rapida-
ment un recolzament tan important com el dels capitalistes Ramon
Almirall Trius, Antoni Feliu Prats, Joan Valldaura Carbonell,
Enric Buxeres Bult6 i Julio Morin Labbe, que integraren el primer
consell d'administraci6 del Coliseum, i del que mes tard tambe hi
foren prestigiosos col•laboradors Joan Subirats i Prats i Josep Mir
i Llorens, gracies als quals es va adquirir el solar del carrer de les
Corts Catalanes on anys despres s'hi va aixecar aquest esplendid
edifici estil Renaixement que el mateix Ajuntament barceloni va
qualificar com ><de caracter monumental,,.

La pregunta to una resposta molt senzilla. El Coliseum era un
negoci segur i rentable, en aquell moment d'explosi6 de 1'espectacle
cinematografic. El perill de les inversions era minim. La gegantina
obra tenia un pervindre, en quant a explotaci6, gairebe sense
limits, i efectivament es tractava de donar a la Ciutat Comtal un
centre on hi tindrien cabuda,fart, la cultura i la modernitat>>, com
deien els que en foren promotors, i que un cop acabat 1'edifici i
acuradament decorat, -destacarem els meravellosos guixos d'en
Miquel Bech, el culte i simpatic guixaire que fou de la colla dels Ru-
sinol, Cases i Utrillo-- es converti en el centre de 1'atenci6 dels
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cinefils catalans, i que va iniciar la seva activitat amb els progra-
mer que ells en varen dir de la Selection Majestic, Selection Gaiete
i Selection Empire, segons model molt estes Ilavors a Estats Units,
i amb la magnifica col•laboracio artfstica d'una orquestra formada
per vint-i-vuit professors, primerament sota la batuta del mestre
Cumellas-Ribo i despres del quintet Blai-Net, aquell que, com diu
Torras, ,va veure com els altaveus de la Westrex substituien els
violins i les violes>>.

Despres, elsja quasi perfectes fons musicals de la sonora trilogia
mes o menys historica del monstre DeMille: El signo de la cruz,
Cleopatra i Las Cruzadas els afrosos crits del gran Fredrich March,
un dels millors actors que ha tingut Hollywood, en la seva creacio
de El hombre y el monstruo, font de Dr. Jekyll i Mr. Hyde al mateix
temps; la veu sordament insinuant de Marlene en Marruecos i la
dinamica de Tres lanceros bengalies, ens anaren fent oblidar una
mica els incomparables silencis de 1'Amanecer de Murnau i els
quasi perceptibles murmuris sensuals de la divina Greta en El
demonio y la carne...

Pero, amics, aixo es ja una altra historia. El fet es que el
Coliseum segueix encara sent el gran Palau del Cinema de la
nostra ciutat. Un local que ha passat per historics moments, el
millor que jo recordo es el de la Gran Gala dedicada a Rene Clair,
amb la seva presencia la nit de 1'estrena del seu primer film frances
El silencio es oro, despres del seu retorn d'Estats Units, presentat
des d'una llotja per Josep Maria Pi i Suner, sense oblidar els
sorollosos exits de Rebeca o Gilda, aquest darrer film recolzat per
la imbecil protesta dels carques que no sabien que li estaven fent
la publicitat al film, en aquells temps de complicitat de 1'Esglesia
amb el franquisme; i tambe -per que no esmentar-los- els del
gran exit politic de Raza de 1'excel•lent director, amic del regim de
Franco, Jose Luis Saenz de Heredia, qui tambe amb El esccindalo
i El destino se disculpa ens feu somniar en les possibilitats d'un
cinema espanyol, que no tornaria a rebrotar mes que amb la forca
i l'inconformisme dels Bardem i Berlanga.

Pero, tambe 1'estimat Coliseum ha passat per moments
d'ombrfvols fracassos, com ho fou -durant 1'epoca del cinema
parlat en espanyol fet per la Paramount a Joinville- l'estrena
d'aquell inaguantable poti-poti interpretat per Roberto Rey amb el
tftol de Salga de la cocina, que nomes estigue en cartell durant un
dia, i roes encara, l'epoca de la Guerra Civil, on la seva programacio
selecta se'n ana a norris, nomes recordem com una de les excep-
cions 1'estrena del gran film sovietic d'Aleksandrov, El circ, i al-
gunes divertides actuacions al seu escenari, com les dell Perezoff
i de Brazalema Libertad.
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Eren els temps en que als espectadors ens feien aixecar el puny
al so de la international, com poc despres hauriem de saludar
«brazo en alto,, amb el cara al sol. Tot plegat, pura miseria...

Pero el moment mes tragic del Coliseum fou aquell en que, a la
fi de 1937, 1'explosi6 d'un cami6 ple de trilita al llarg d'un bombar-
deig dels Junkers nazis, destrui quasi tota aquella illa de cases, si
be el nostre Palau del Cinema resisti l'impacte a causa de la seva
perfecta construcci6. L'estructura en resta quasi intacta, perb tota
la seva decoraci6 es va haver de refer, i fou precisament el mateix
Miquel Bech -a qui vaig coneixer i apreciar com a pare del gran
poeta catala i bon amic meu Ramon Bech- qui torna a fer els
guixos originals, si be no va ressuscitar aquells dos simpatics
angelets que mig cavalcaven 1'embocadura de l'antic escenari.

I encara el Coliseum va patir, molts anys despres, aquell mateix
espant6s accident que s'esdevenia a la fi de la primera jornada de
la versi6 muda de El fantasma de la opera amb Lon Chaney, que
encara veiem de tant en tant pels cine-clubs.

Potser ignoren molts que al llarg d'unes imprescindibles repa-
racions electriques, la gran lampara de ferro que es precisament al
bell mig de la sala del Coliseum es va desplomar damunt de la
platea, sortosament buida... I encara hi ha una colla d'anecdotes
curioses que caldria explicar; si ara tingues temps de fer-ho.

Per6 allb realment important es que en ple 1994, quan de has-
tants grans i sumptuosos locals barcelonins quasi no en resta ni la
membria, desplacats, potser necessariament pels petits i quasi
sempre incbmodes reductes de les multisales, el Coliseum segueix
sent, malgrat les lbgiques dificultats de manteniment, la nineta
dels ulls d'en Balana, que vol mantenir-hi la tradici6 i tambe la
il-lusio que el seu pare hi posy en el moment de fer-se'n carrec.

I el que jo desitjo -i que no veure, per descomptat- es que el
Coliseum pugui celebrar i commemorar el seu centenari, com ara
nosaltres ens disposem a celebrar el del Cinematbgraf Lumiere.
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