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El cartell que mostrem és de l’any
1913, informa de la programació
prevista pel Cinematògraf Robert el
dimecres 20 i el dijous 21 del mes
de maig d’aquell any i presenta
certes singularitats. D’una banda,
es tracta de la programació del
primer cinema que es va installar
a L’Hospitalet i, de l’altra, ens
recorda la desapareguda festa del
Corpus, que durant segles havia
estat especialment celebrada.
En el cartell es destaca La
Venganza
com
a
pellícula
principal, una cinta de la casa
danesa Nordisk, que entre 1907 i
1910 va produir més de 600 títols,
tot atorgant gran relleu al cinema
danès que, fins la dècada següent
en què fou el suec qui el substituí,
havia
estat
capdavanter
en
l’enriquiment
del
llenguatge
cinematogràfic.
Joan Monrós va ser el primer
programador hospitalenc, en el seu
cas del Cinematògraf Robert, sala
per a 150 persones amb la qual,
l’any 1907, havia ampliat el seu
primer negoci: el popular Cafè de
cal Carreter situat al c. Major 109.
Quan l’any 1911 Lluís Oliveras va
fer construir el Cine Imperial a la
Rambla Just Oliveras, va demanar
a Joan Monrós que assumís la
direcció de la sala, de tal manera
que fins a 1913 les programacions
del pioner Cinematògraf Robert i
del Cine Imperial, amb una cabuda
per a 700 persones, tendien a
exhibir
les
pellícules
simultàniament o alternativament.
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Abast i contingut: Cartell de format mitjà sobre la
programació del Cinematògraf Robert del 1913, per
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Corpus.
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Es pot accedir a la lectura del document al nostre
web i a la sala de consulta, on romandrà exposat
durant un mes.
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