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El proper dijous 18 es posa en marxa el renovat espai, format per quatre sales i 540 butaques

L’expectació dels veïns aquest 
dilluns era màxima al número 
205 del carrer Bailèn, després 
que l’espai que havien ocupat 
els Lauren des del 1995 i fins el 
2013 tornés a lluir el rètol his-
tòric, el de l’emblemàtic Texas, 
que havia nascut l’any 1947. 
El grup d’empresaris vinculats 
sobretot a l’antic equip dels 
cinemes Verdi, i encapçalats pel 
director Ventura Pons, ja ho té 
tot a punt per obrir el proper 
dijous 18 de setembre. Seran 
quatre sales totalment renovades 
i digitalitzades en un projecte 
centrat en les reestrenes.

Silvia Manzanera  

Gràcia recupera el Texas. No és 
només un fet objectiu sinó el le-
ma que els visitants trobaran al 
hall de l’entrada, gairebé a tocar 
de grans frases de Billy Wilder, 
Alfred Hitchcock, Woody Allen i 
Charles Chaplin. Dilluns els veïns 
felicitaven Pons per la iniciativa, 
el dia que es penjava el nou rètol 
i es feien proves amb l’encesa dels 
cartells, amb títols com L’avi de 
100 anys que es va escapar per la 
finestra o Surt el sol a Edimburg. 
L’especialització en reestrenes i 
subtitulació en català, segons els  
responsables, serà el fet diferenci-
al per assegurar-ne el futur en un 
entorn ple de cinemes d’estrenes. 
El nom de les sales també estava 
clar des del primer moment. 
El nou Texas està format per qua-
tre sales, amb un total de 540 bu-

Xavi Tedó

Els Lauren tornen a ser l’històric Texas 
i s’especialitzen en films de reestrena

taques, totalment reformades i 
digitalitzades per oferir al públic 
“una projecció en immillorables 
condicions”. El director d’Un any 
de Gràcia ha explicat que “sense 
la fonamental experiència en el 
terreny de l‘exhibició de Ricard Al-
mazán [responsable de programa-
ció durant 25 anys dels Verdi], els 
Texas no haurien sigut possibles”. 
Raig d’Idees i propostes Visuals, 
S.L., creada amb la finalitat de 
recuperar els Texas, neix a partir 
de l’experiència cinematogràfi-
ca de la productora Els Films de 
la Rambla, S.A., fundada el 1985 
per Ventura Pons. Els Films de la 
Rambla S.A. és l’accionista majo-
ritari (80%), junt amb altres apor-
tacions privades (20%). 

Els cinemes de Bailèn ja llueixen el rètol de 
Texas, el nom de tota la vida

El CAT enceta el nou 
curs amb els tallers 
d’instruments i danses
Després de la bona acollida de la 
programació de la Plaça del Folk, 
amb més de 13.000 assistents, el 
C.A.T. torna a obrir amb nova pro-
gramació i tallers d’instruments 
i danses. La primera activitat, els 
tallers de música i dansa tradicio-
nals, té obertes les inscripcions. 

La història dels cinemes a Gràcia: 
dos tancaments i un final feliç
L’abril de 2011 la sala Casa-
blanca Kaplan, que va obrir 
portes el 13 de desembre de 
1980 i es va convertir en un 
referent del cinema d’autor du-
rant aquella dècada, va abaixar 
les persianes. L’administració 
reconeixia que l’empresa ar-
rossegava importants deutes i 
impagaments. El passat mes de 
febrer, aquest setmanari anun-
ciava que l’espai dels cinemes 
del número 115 del passeig de 
Gràcia tornarien a abrir però 
ara reconvertit en botiga de ro-
ba. Per la seva part, la història 

del Texas ha tingut un final fe-
liç, després del tancament dels 
Lauren Gràcia l’agost de 2013. 
La sala, a causa de la baixa 
afluència de públic i la impos-
sibilitat d’afrontar la inversió 
al canvi del sistema analògic al 
digital, deixava Gràcia sense un 
altra sala. A l’última projecció 
al cinema gracienc, que porta-
va disset anys obert, només hi 
van assistir quatre persones. 
Els impulsors del renovat Te-
xas confien en la bona acollida 
que la Vila i la ciutat farà del 
nou projecte.

Black Mask 
tanca però 
reneix a la 
llibreria C.O. 
S. M.

La llibreria Black Mask, un projec-
te de la jove parella Vanessa Riera 
i Oriol Hernández especialitzat en 
novel.la negra i fantasia, ha tancat 
la botiga de Torrent d’en Vidalet, 
tot just inaugurat el passat mes de 
març. Però el projecte té continuï-
tat en una altra llibreria de la Vila, 
Consumició Obligatòria, al carrer 
Diluvi. De fet, el passat dissabte 
va tenir lloc la reinauguració amb 
un vermut i una macarronada, i 
amb una taula rodona protagonit-
zada per llibreters de la Llibreria 
Calders, Pequod, Gigamesh, Do-
cumenta i la mateixa Black Mask. 
Una llibreria que salva una altra 
llibreria. Així anunciaven els seus 
responsables la notícia de tanca-
ment de Black Mask però no la 
seva desaparició. Totes dues lli-
breries formen part del col·leciu 
de llibreters de Gràcia, que ha 
permès la col·laboració per tal de 
donar continuïtat al projecte de 
Riera i Hernandez. 
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 CINEMES

 BOSQUE MULTICINEMES. Rambla del Prat, 

 15. Tel. 93 217 26 42.

• El Niño. 16.00, 19.00 i 22.00.

• La abeja Maya, la película. Dv, ds i dg, 16.05, 

18.05.

• Lucy. Dv, ds i dg, 20.05 i 22.05. Dl, dm, dc i dj, 

16.05, 18.05, 20.05 i 22.05.

• El hombre más buscado. 16.05, 19.05 i 22.05.

• Les doy un año. 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00.

• Boyhood. 16.00, 19.00 i 22.00.

• Jersey Boys. 16.15, 19.10 i 22.00.

• Operación cacahuete. Dv, ds i dg, 16.15.

• Líbranos del mal. Dv, ds i dg, 19.10 i 22.00. Dl, 

dm, dc i dj, 16.15, 19.10 i 22.00.

• Ojalá estuviera aquí. 16.00, 18.05, 20.10 i 

22.15.

• Hércules. 16.15, 18.15, 20.15 i 22.15.

CINEMES GIRONA. Girona,  175

 • Les noves aventures de la Caputxeta verme-

lla. Ds i dg, 16.15.

 • Tres mentiras. Dv i dc, 17.00 i 21.30. Ds i dg, 

16.00 i 20.10. Dc, 17.00.

• Desmuntant Leonardo. Dj, 20.00.

• Mi amigo Mr. Morgan. Dv i dc, 19.00. Ds, dg i 

dj, 18.00. Dg, 22.00.

• La memòria de la matèria. Dc, 20.00.

• El misterio de la felicidad. Dv i ds, 18.00 i 

22.00. Dg, 18.00, 20.00 i 22.00. Dc i dj, 18.00.

• Begin again. Dv, dc i dj, 19.30. Ds i dg, 20.00. 

Dv i dj, 21.30. Ds i dg, 22.00.

• LAT: Niños de agua, de Luna Haro y Marta Mar-

tínez. Dv, 20.00.

• CASA ASIA: Halaw, de Sheron R, Dayoc. Ds, 

20.00.

• Cuinant. Dc, 21.45.

• Lifi , la gallina tocada de l’ala. Dv, 17.30. Ds i 

dg, 16.00 i 18.00.

• Muestra de cine: Dia de Brasil. Dj, 20.00 i 

22.00.

VERDI HD. Carrer Verdi,  32 

•  Sala 1: Boyhood (Momentos de una vida). 16.30 

i 20.00. 22.00.

 • Sala 2: Jersey Boys. 16.30, 19.15 i 22.00.

•  Sala 3: Locke. 16.10, 18.15, 20.25 i 22.30.

 •  Sala 4: El secuestro de Michel Houellebecq. 

16.00, 18.10 i 20.10.

•  Sala 5: El amor es un crimen perfecto. 16.00, 

18.10, 20.20 i 22.30. 

VERDI PARK. Torrijos,  49. 

•  Sala A: Gabor. 16.00, 19.15 i 22.30.

•  Sala B: El misterio de la felicidad. 17.25 i 20.40.

•  Sala C: El Niño. 16.30, 19.15 i 22.00.

•  Sala D: El hombre más buscado. 16.30, 19.45 i 

22.15. Lucy. 16.15, 18.20, 20.25 i 22.30.

TEATRES

 TEATRENEU. Terol,  26

 Sala cafè teatre. 

  • Esperanto-te. Ds,  20.30.

 • Magia S.A. junior. Dg,  17.15.

 • Maleïts gossos. Dg,  20.30.

 • Monólogos para el fin del mundo. Dc, 

 20.30. 

 • Noches de prostíbulo. Ds,  23.30.

 • The cat,  the rat and a motorcycle. Ds, 

 17.00.

• Todo sobre mi pene. Dv,  ds,  dc,  22.00.

• Todo es mentira... O no! Dj,  22.00.

 Sala Xavier Fàbregas. 

• Impro Horror Show. Ds,  23.30.

•  Impro-fighters Revolution. Dv,  23.00. 

• Impro-show. Dj i dl,  21.00,  ds,  21.30,  dg, 

 21.00.

SALA PORTA 4. Església,  4-10

 • Introducción a Don Quijote, de Rubén Castro 

Ilizaliturri. Dissabtes a les 18 h (castellà) i 20 

h (anglès)

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22

 • 1714. Crònica d’un setge, el musical. Macià 

G. Olivella (text) i Ferran González (música). 

Del18/09 al 9/11

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55

 • Woyzeck, de Georg Büchner. Versió i direcció 

Marc Rosich. Del 17/09 al 05/10.

 • Curs d’introducció a l’escriptura teatral: Apren-

dre dels millors, amb Esteve Soler. Del 16/10 

al 18/12. 


