
Cartellera
d'espectacles

SERVEI MUNICIPAL DE TEATRES CINEMES DE LLEIDA

Breus comentaris,

El, film <r T!SMPESTA SOBRE MÉXIC» que he,m acabat

de projectar al Teatre Victoria de la nostra ciutat ha originat, ur.za

gran profu.sió de comentaris. La majoria, pero, eren favorables al

film. Alguns retreien la lentitud de la pel·lícula, altres la forr;a de

L'acció. En general s'ha coincidit en qualificar l'obra d'Eisenstein de

formidable, si -bé po'tser no ha estat acceptada íntegrament pel gran

público

Aixo és inevitable. Els nostres públics estan acostumats a la

cosa frívola, americanada o que produeixi la rialla i quan es trobpn

al davant d'una obra completa com aquesta que ens ocupa, es veuen

una mica perduts ó desurientats- i els costa de comprendre-la. Per aixo

~a tasca del Seroei M"unicipal de. Teatres i Cinemes sera més ardua,.

dones tindra al seu ca.rrec el trebal~, d:otientar i educar les masses cap

'al camí de la cinematografia social.

4q~esta:s.etmana ~eurem <rSEQUO!A»', per segona oeg~da a

Lleida. Com podran recordar eLs" fleidaians, es .tracta d'un film de

gran (Jalor decumental,i d'un int~,.es extraordinario
,

Volem jer una re&isió de tola l'obra de René Clair, de

21 oclubre 1936



Mamoulian, King Vidor, Josef von Stenberg; donarem a coneixer la

producció russa, entre la qual hi ha els films (Octubre», (Tempesta

sobre l 'Asia;, e La Unia general;, (La terra" ( La more, , ( Cai"m i Abel"

( Evasió', (Roman<;a sentimental" (El camí de la vida:l, (El creuer

Potemkin» , «L'home que ha perdut la" memoria') (El tren blindat',

etc.; farem cinema retrospectiu i dedicarem sessions per als infants.

Finalment tenim ja contractats tots els reportatges que la casa cFox»

ha roda:t en els fronts de guerra. Ens consta que tenen un gran valor.

A través d'ells eis treballadors de Lleida coneixeran la vida al front

i els combats que allí s'han lliurat.

A poc a poc el Servei lvIunicipal de Teatres i Cinemes de Llei

da, demostrara que sap portar a cap tina obra mer'Ítíssima i tal com

eorrespon a ell i a la citltat.

, Ir
11 ,

TEATRE VICTORIA
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Des del dijous al diumenge

El film de costums de l'estepa americana

El adorable embustero
per l'in trepi t cavallis ta Bue Jones

i1

completara el programa la corpedia dramatica parlada en espanyol

Mi novia está ·a bordo
per R. Young i E. Venable



CINEMARAMBLA
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Dimecres i diious

Projeeeió de l'interessant film d'intriga i aceió, parlat ~n esp~nyol,

El acorazado misterioso
per la simpatiea lean Parker i Robert Taylor.

Represa EN ESPA YOL Represa

del film que tant exit obtingué en la seva presentaeió

El velo pintado
per la genial estrella GRETA GARBO i el sobri Herbert Marsal!.

1

Divendres, dissabte i diumenge

ESTRENA de la interessant comedia dramatica

Mi vida para tí
per Elisabet Bergner i Rodolf Fostor

Projecció de la deliciosa comedia d'ambient modern, parlada

en espanyol

El escándalo del día
pels mundralment aplaudits estels Canstance Bennett

Clark Gable



UNA ENQUESTA Quins
,

son els films .de la vostraJ predile'cció?

Sonia R.
PU1lY Fort.

En ,·la nostra < Cartellera» anterior obrírem una enquesta al

nostre públic, per a que ell, davant la impossibilitat de poder fer

passar per les nostres pan talles de Lleida, films d'una tonica d'avan

¡;ada que s)adigui" completamen t a la nova modali tat de la vida que

ara s'impo~a, pugui manifestar quins films han estat, de tots els que

li ha estat permés veure, els que li han causat una impressió fa

vorable.

El proposit és exc1us-ivamept. d'escrutar l'interes <;lel rpÚblic

i adaptar-nos, en 'el pos~ible, a les seves prefereBd~s. «.ouins són els

films de la vostra predilecció? »', foti la pregunta que formuHlrem, l~

qual, una vegada acoplades les ~espostes que se'ns facin, les con

cedim un val0r .com de, plebiscito Vol dir aixo qU€; de la coinciden

cia 'que puguin tenir les resposte1>, far~m els possibles per a complaure

els ciutadans que responguin a aquesta .~nquesta. Publiquem avui, tal

com ja anuncÍélrem, les primeres respostes que hem rebdt. Com ja

déiem, aquestes cal que vagin -dirigirles a «Servei Municipal de Tea

tres i Cinemes - Secció Propaganda, - ( Cinema Catalunya) ».

. / .
RESPOSTES

Josep Faleó. ...-;- «..o~l1úbio azul '" de/I,a UFA.
LLuÚ Riera. - «El camilla de la vida », film rus.

« El exp-reso '!zu I », fi Im rus.
'« o'~tllbré »,' M~ 'Iluso

« Madarne BlItterfJy », per Sylvia Sidney.
« Scarface". de Pa'I,I,' Muni.

« Duro y ~ la dbeza ", de T. Cagney.
"« Soy Ull ,fugitivo»,! de Paul Muni. '

NOTA. - Preguern a tots aquerIs que conlestin a aquesta Eñquesta qu no
esmclltin més de tres films. De tates mane~'es, agl'atm mollíssim les lIistes llar·
gues que hem rebut, que anirem publicant'cada setmalla de tres en tres, per res·
posta, cal' la capacila', d'aquesla «Carlellera» ens hi obligil .

•1

PER UN TEATRE POPULAR

Fins oro, en parlar de teatre, ens veníem referint 01 genere i qualitat de les
oDres que per estar d'acord amb les pr-esents circumstancies que travessem fóra
precís presentar als escenaris de lo nostra ciutat. Aixo, és veritat, presento un proble
ma, lo resolució immediata del qual ca!tque sigui aviat un fet. El servei Municipal de
T. i C. espera només lo primero avinenteséi per afer queaixí
sigui.

Pero explícit o aixo hi ha un altre problema, de veritable
necessitat a lo nostra ciutat, i qu~ també' ,cal pensqr en donar·hi' sol",ció el més aviat

,í possible. .l!, '.' ,
Ens referim cC!lncretamerít o lo necenito.t que L1eida té d'e disposar d'un local de

més capacitat deis que actualment hi ha en disposició. Ens manco un veritable teatre;
un teatre que sigui suficientment capa<; per o encabir-hi de 5.000 o 6.000 persones.

L1eida' creix. El seu cens de p0blació cado dio és mes nombrós. D'uns anys o
aquesta part, lo nostra ciutat ha experimentat uno continuado crescuda, i no sem
bla pos que aquesto crescudlJ hagi arribot o un e,stancament.'Tot el,contrari. Anem se·
guint el comí ascensional, tenint per molt lIunya, encaro, el moment algid de lo seva
crescuda,

Als locals on actualment s'hi celebren espectacles, són a totes lIums insuficients.
Petits i gairebé tots mancats de condicions necessaries per o efectuar-hi decents repre
sentacions teatrals.

Es, doncs, arribada I'hora, de pensar seri0sament en la qüestió de I'edificació
d'un Teatre del Poble. Els moments actuals conviden encaro
més o fer-ho i a que sigui aviat una realitzoció.

Es ciar que el planteig d'aquesta qüestió en suscita, natu
ralment, d'altres. On pot estar empla<;at aquest Teatre Popular, amb quins mitjans
economics es compta per a bastir-lo, quina utilitat concreta ha de tenir aquest- Teatre

, 1 , '
del Poble etc., etc.? De totes elles en parlarem, a la mesura que permet aquest espai,
en «Cartelleres) successiveS'" .. 1 1" ;, , ,

Vagi avui, pero, el refrescar el pensament sobre \Jn assumpte del qual a L1eida
esdevé d'una necessitat inapla<;oble, i <J la vegqda per a adquirir la consciencia que
la Revolució en cap manera no pot deix-ar desates'o una obra que ha de tenir for<;osa
ment una influencia "tan

L

aecisiva entre els ciutaoóns.
Sera de tots i per a tets. l'edificació d'un Tea~re ~opular,.a la nostra ,ciutat; ha

d'esdevenir I'~~hel de t~ts els lIeidatans. ' "

';

,- '~



CINEMACAT ALUNYA
Dimarts, dilJ1ecres i dijous

La divertida comedia en espanyol

Compañeros de via¡e
pels actors Edmund Lowe i Claire Trebor

Represa de la sensacional producció d'un gran realisme

Espigas de oro
interpretada per Chester Morris i Richard Arlen.

Divendres, dissabte i diumenge

Projecció deis films

Tenorio cincuentón Invasión femenina

Tienda de Loz;a

1

la interessantissima comedia d'ambient

modern, parlada en éspanyol

Estrictamente confidencial
pels conegudíssims esteIs Myrna Loy i 'Narner Baxter.



Noticiari,

* *" ~ Ha partit cap a Barcelona, una delegació del Comite Tecnic del Servei de T. i C.

per tal de poder efectuar en aquella capltal una selecció deis tllms que properqment es

passaran a la nostra capital.

* * * Avui encara no podem tlxar data per a la celebració de la sessió dedicada

als infants, car el material que per della teníem escollit no ha estat possible aconseguir-Io.

Esperem que a la proxima «Cartellera» podrem donar ja el dia i el detall deis tllms que

'es passaran per a divertir i ¡1'lustrar Id mainada.

CINEMA VINYES

*'* * Ehs hem asscrbentat que pét patt deis Comites que tenl~n soto la sevO respon

sabilitat la part principal de la qüestió deis espectacles a Catalunya, ja s'han iniciat

les gestions encaminades afer possible que sigui importat amb destí a Espanya tot el

material que omb motiu deis fets que els feixistes hem provocat, havia quedat retingut j

que és precisament el que havia de servir per a la present temporada.
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Des del dijo'us el diumenge

El film arrevistat, de vistosa resentació i dinamisme

Caravana de bellezas
pel comic Jim1l.lY Durante

i en espanyol

el gran film que ens mostra la: vida de les regions del Canada

Sequ.oia
per la gentilíssima ~tar Jean Parker



FILM S Q U E' VE, UREM

UNA PRODUCCIÓ RUSSA

AVIAT

La presa del poder pels soviets:

del primer director mun,qial Sergi ,M. Eisenstein

SALA G'RAN.AD'OS
El issabte i diumenge

Projecció de I'e'mocionant film cavallista

Humo en él
.~---------

Reestrena de la interessant producció Rarlada en espanyol

El mi rioso Sr. X
per Robert Montgomdry

HORARIS
I ,

Dies feiders: Téi a, 6'30 i nit, 10'15.
Dies festius: Tarda, 4, 6'30 i nit, 10'15.

I

N O TES: Queden anul'lats tots els «passis» que no siguin expesos pel De·
partament ,de Cultura del Mu,:,ici,pi. )., T~!es Itr~ propines queden
rigurosament prohibides. • Si per causes imprevistes calgués
canviar algun film deis anunciats, • degut a les dificultats actuals .,

.'
aquest Servei Munil:ipal es reserva "el dret de poder.los canviar
sense que el públic no tingui dr,et a, reclamar.

Arls Grafiqves ILERDA· L1eida


