5. Cinemes de barri: del boom al crac

5.1. Les causes del boom
Al 1942, tres anys despres de ser tancat el traumatic parentesi bel.lic, dos empresaris
barcelonins -I'un amb experiencia en el sector de I'exhibició- es van atrevir a obrir
plegats un nou cinema a I'Hospitalet: el Moderno, construit precisament en una de
les zones -la Torrassa- que més intensament havien viscut la guerra i que mes durament havien patit la repressió i I'exili, com corresponia a la seva condició de feu Ilibertari.
Aquesta sala i els seus amos serien I'única novetat en el panorama de I'exhibició de
cinema a I'Hospitalet durant els primers onze anys de franquisme. La resta de sales
que hi havia abans de la guerra -les quals. per sort, no havien desaparegut- es van
limitar, en aquesta primera decada, a recompondre's el maquillatge, exclamar-se de
I'ensurt que els havia suposat la col~lectivitzacióanarquista i mirar d'anar tirant com
es pugués amb les minses existencies que el mercat cinematografic espanyol els oferia en aquells primers anys 40. Si de cas, plantejar-se de creixer una mica -com va fer
el Cine Juventud per aquestes mateixes dates- pero no gaire mes: eren anys molt
durs i. com diriem en castella, «no estaba e l horno para bollos».
Tot i aixó, els va anar be. perque a mesura que «la paun es va normalitzant, que tot
torna al seu Iloc, que les estructures socials es reconstrueixen, el flux immmigratori
cap a Catalunya recuperara forca amb escreix -especialment, a partir de mitjan dels
anys SO-, la població de I'Hospitalet comen~araa creixer imparablement i la ciutat
veura canviar molt el seu aspecte i la seva composició social. Aquesta nova ciutat fara
del cinema la seva gran opció de Ileure, tal com ja ho havia fet la població immigrada des de Múrcia o Almeria a la segona meitat dels 20 i la primera dels 30. 1 el cinema de barri es convertira en un espectacle de masses, en I'únic espectacle possible en
una epoca d'autarquia i raccionament. I en un gran negoci.
A la vista d'aquestes dues realitats-la demografica i la cinematografica-comengaren a despertar-se interessos: mentre uns es dedicaven a edificar blocs d'habitatges
sense parar, altres van seguir I'estrategia de poblar de sales de cinema aquests nous
barris, disposats a fer negoci amb la necessitat de divertir-se dels nous hospitalencs.
La diferencia és que, mentre en el món immobiliari eren molts els noms i les empreses que sonaven, al de I'exhibició cinematografica eren únicament dues les empre-

els barcelonins Andreu Mas Elias i Enric Margarit Aleu es proposaran construir a la
Torrassa al 1942.

El 29 de julio1 d'aquell any van sol.licitar permís municipal'48 per edificar-lo en un
solar d'una mica mes de 1.000 m2, situat entre els carrers General Sanjurjo (abans,
Romanins i actualment Doctor Marti i Julia) i Rosselló, concretament als números 117121, a uns quants metres de la cantonada amb la Rambla Catalana. Cajuntament els
va concedir I'autorització en pocs dies, pero no aixi el Govern Civil. A causa d'aquesta manca de permis governatiu, al 3 d'agost, Mas i Margarit cursaran una altra petiCió149
per construir un magatzem amb la mateixa planta, dimensions i situació que el
projectat cinema. Superat aquest tramit i en plena construcció del magatzem, al
novembre de 1942, els promotors demanaran de nou -aquest cop amb més sortpermís per instal4ar-hi un cine.lsOEls planols del nou local estaven signats per I'arquitecte Felix Mestre Sala, que a la memoria tecnica adjunta descriu el projecte com
«un local de una sola planta, destinado exclusivamente a cinematógrafo, pues se
prescinde absolutamente del escenario y fosos», tot puntualitzant que el pati de
butaques constaria de 638 localitats. Era. doncs, un local de mitjana capacitat.
Quant a I'equipament tecnic del local; és el primer cas que trobem on s'especifica que
el projector estara proveit d'un commutador automatic que en parara el mecanisme
i restablira instantaniament I'enllumenat de la sala en cas que la projecció s'interrompi per trencament de la pel~liculao qualsevol altra circumstancia accidental. La
progressiva implantació d'aquestes innovacions tecniques, juntament a I'ús obligatori de I'anomenat safety film o pel.lícula de seguretat (molt menys inflamable i fungible que I'antic suport de nitrat) faran de I'exhibició cinematografica una activitat
cada cop més senzilla i segura per als operadors i més comoda per als espectadors.
Poc mes sabem d'aquesta sala torrassenca, la segona que veia la llum a I'antic carrer
Romanins, on també funcionava el Cine Romero des del 1931.

E l mar$ del 1974 el cinema encara seguia en actiu i se'n mantenia la propietat a mans
d'Andreu Mas, després de la mort d'Enric Margarit. Una mica després d'aixo,15' el
Moderno va sucumbir a la crisi de públic i fou dels primers locals de la ciutat a tancar
les portes. Al seu iloc es va instablar un magatzem d'articles de bricolatge de vida efimera. Encara avui es conserva el reto1 que anuncia el nom d'aquesta botiga Canguro-, sobre unes portes tapiades que donen a aquest segment de carrer un
aspecte lamentable. Trist final pera una sala que anunciava amb el seu nom la creixent modernitat que, poc a poc, aniria fent-se carrec de I'espectacle cinematografic.
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tre pisos d'al~ada,dotat de platea (798 butaques) i amfiteatre (562 butaques preferents i 398 de generals) amb una capacitat de més de 1.700 localitats i totes les condicions tecniques necessaries, a I'estil d'altres cines de la ciutat que I'havien precedit
en modernitat (I'Stadium o el Florida).
Aixi doncs, després del seu renaixement, el Victoria es va convertir en el gran cine de
Santa Eulalia i, a partir del 1970, amb la desaparició del Constelación, en I'única sala
de projecció estable del barri.
Com la majoria de cinemes de I'Hospitalet, el Cine Victoria va comenqar a notar el
descens d'audiencia a mitjan dels 70 i -segons Ramon Breu- «A principis dels 80,
quan la seva crisi es feia cada cop més evident, va intentar sense Pxit reconvertir-se
en un local especialitzat en cintes erótiques «S». ¿'experiencia dura poc i torna a l
tipus de programació normal».
Al 1987, ['empresa va decidir tancar el Cine Victoria, sembla que després d'haver patit
un petit incendi. Després del seu enderroc, el solar resta ocupat per un edifici d'habitatges que té als baixos una pizzeria i unes galeries comercials que conserven el
nom del que havia estat el primer cine del barri: Victoria.

E l Cine Oliveras

Durant la Guerra Civil, I'Oliveras va ser incautat com tants altres cines de I'Hospitalet
i altres ciutats. Acabada la guerra, Mitjavila i Campreciós inicien una nova época al
front del seu cine, una etapa en que no tindran gaire competencia: I'Oliveras sera
durant catorze anys I'únic cinema estable de I'Hospitalet Centre, en uns anys en que
no era tan facil com ara desplaqar-se a altres barris de la ciutat on funcionaven altres
sales.
Jaume Campreciós -nascut al 1932 i fill de I'aleshores copropietari de I'Oliverasens explica que durant la postguerra la gent anava sovint al cine perque era I'única
distracció al seu abast, perque s'hi passava menys fred que a casa i perque «passant
I'estona a l cine distreien una mica la ganan. Segons Campreciós, el Cine Oliveras tenia
un curiós sistema de calefacció, de gran poder calorífic, consistent en deu o dotze
estufes de llenya i carbó col.locades als passadissos laterals del pati de butaques, al
costat d'altres tantes columnes que suportaven el pes de la teulada. Aquestes estufes
escalfaven moit el cinema i -a més- permetien a alguns espectadors poder escalfar
les carmanyoles d'alumini on s'emportaven el sopar al cine.
D'aquesta epoca ens parla Ramon Morales quan intenta «recordar avui les cues que
es feien als anys 40 iprimers 50, els diumenges a les tres de la tarda per treure una

entrada iaccedir a l Cine Oliveras, I'única sala existent aleshores en uns quants quilómetres a la rodona. L'empresa aconseguia projectar films que encara eren en cartellera als locals d'estrena barcelonins, ila gent s'amuntegava per veure el darrer exit
dels estudis ame~icans,que feien, com han fet sempre, la millor oferta. S i et descuidaves una mica, podies passar-te tota la tarda dempeus als passadissos, cercant endebades un troc de paret per recolzar-hi e l muscle. Era ple fins itot en aquells llocs en
quP una columna et privava de veure la pantallan. 153
Una altra dada d'aquesta epoca són les comunicacions que a la primavera de 1940
envia la Sociedad General de Autores de España (SGAE) a I'alcalde de I'Hospitalet,
requerint-li que obligui I'empresa del Cine Oliveras a pagar els drets d'autor que segurament a causa del desgavell que havia suposat la guerra- s'havia oblidat d'abonar. La SGAE insisteix sobre aquest particular, perque «la conducta de dicho señor
al no satisfacer los derechos de Autor ha creado a esta Sociedad un serio conflicto,
por seguir su ejemplo otros locales de ~ospitalet,,.'~~
Sembla que, finalrnent. tot es
va solucionar.
L'Oliveras no sera una excepció entre els cines de I'Hospitalet i travessara els anys 50
i 60, I'edat d'or dels cinemes de barri. oferint programes dobles plens de films de
genere, majorithriament americans i marcats per I'star-system, que convertia les cares
més conegudes de Hollywood en les autentiques protagonistes de I'espectacle cinematografic.
Aquesta programació habitual es combinava, de tant en tant, amb sessions de cinema d'alta qualitat (dirigides a un públic rnés rninoritari) que I'empresa organitzava
per iniciativa i amb el patrocini de I'Agrupació d'Amics de la Música (AAM), entitat
de la qual parlarem extensarnent al capítol corresponent. A una d'aquestes sessions
correspon el programa del 29 de setembre de 1959,lS5en el qual I'AAM i el Cine
Oliveras ens recomanen -«Si Ud. es amigo del buen cine no deje de asistir*
El
hombre tranquilo, de John Ford, i Fantasia, de la factoria de Walt Disney.
A I'Oliveras, com als altres cinemes de I'Hospitalet, se celebraran també actes extra' ' ~destaca aquest
cinematografics. Al 1955, al Boletin de Información ~ u n i c i ~ a les
text referent a la celebració del 26 de gener de 1939:«Para conmemorar el XVI aniversario de la liberación de nuestra Ciudad por las tropas nacionales, el dia 26 de
enero, tuvo lugar una solemne Misa en la Iglesia Parroquia1 de Santa Eulalia de
Mérida y un acto de afirmación Nacional-Sindicalista en el Salón de Sesiones del
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Ayuntamiento, con asistencia de las Autorides Civiles y Militares, Jerarquías del
Movimiento y una nutrida representación de todos los estamento5 sociales de la localidad.
»Después de los actos señalados se celebraron diversos festejos populares, entre los
que destacaron una audición de sardanas en la Plaza del Ayuntamiento y un grandioso festival en homenaje a los ex-combatientesy productores en general, organizado por la Obra Sindical «Educación y Descansou y e l Ayuntamiento, con la colaboración de la Jefatura del Movimiento y Radio Hospitalet, en el Cine Oliveras».
Al 1956. la mateixa font"' ens informara que al 15 de novembre d'aquell any va tenir
lloc al Cine Oliveras un festival infantil conmemorativo del XXXll Dia Universal del
Ahorro, con el reparto de premios del XIV Concurso del Catecismo.
Arribada la decada dels 70. I'Oliveras comencara a patir -Com altres sales- la crisi
d'espectadors. Per intentar disminuir-ne els efectes, els empresaris van emprendre
una reforma del local: van eliminar I'amfiteatre i van substituir les esmentades columnes (que dificultaven la visibilitat) per unes noves parets laterals. La decoració del nou
interior -una platea d'unes 800 localitats- es deixa en mans d'un dissenyador. El
resultat va ser un cine totalment renovat. molt coquetó i comode, al qual - e n paraules del seu expropietari- només li mancava un bon vestibul. Aquesta operació d'imatge anira acompanyada de canvis en la cartellera de I'Oliveras, que maldara per
oferir pel.licules més atractives i noves, de vegades erotiques, en altres ocasions titols
inedits.
A aquest canvi en la programació de la sala contribuira, a partir de febrer del 1982,
el Cine Club f Hospitalet, entitat que programara -tots els dimarts a la nit i alguns
caps de setmana- cinema d'autor en versió original subtitulada, i s'hi creara ben
aviat un public fidel. A més. a partir del 1984, el Cine Club L'Hospitalet obrira les portes de I'OIiveras a milers d'estudiants de la ciutat que, curs rera curs, assitiran a les
projeccions del programa pedag6gic «El cinema a I'abast dels estudiantsn. Sera, precisament, al Cine Club L'Hospitalet, a qui li correspondra I'orgull -i, inevitablement,
la pena-de programar la darrera pel-liculaque es va projectar al Cine Oliveras abans
del seu tancament, al 30 del desembre de 1989. Fou Blue Velvet, de David Lynch. i es
va emmarcar dins el petit homenatge -amb el titol «Oliveras, The Endn- que el
Cine Club L'Hospitalet va retre a la que durant vuit anys havia estat la seva sala de
projeccions.
Una mica abans, a I'octubre del mateix any, el cine havia deixat de fer sessions comercials. La darrera pel.licula que va projectar en funció ordinaria fou Batman, de Tim

Burton. que en tancar I'Oliveras va passar a exhibir-se en una de les pantalles del nou
Rambla Cinemes, acabat d'inaugurar com a multisales.
Després d'abaixar la persiana per últim cop. el Cine Oliveras va ser desballestat i
enderrocat i al seu Iloc s'hi construi un bloc de luxosos pisos, amb els baixos ocupats
per una pizzeria i una botiga de regals i els soterranis plens de places de parquing.

Del Cine Lumiere a «I'Ateneu»
Desconeixem la sort que va correr el Cine Lumiere durant la Guerra Civil. Ara bé, el
testimoni de Francesc Marcé ens explica que el mateix 26 de gener de 1939 o uns
quants dies després, els integrants de la Bandera de Oviedo de les tropes franquistes
van celebrar en aquest local del carrer Rossend Arús una festa per celebrar la seva
entrada i victoria a Barcelona i voltants. Sembla que en aquesta gresca unes quantes
noies de I'Hospitalet van patir la incontinencia sexual tipica de les tropes nacionals.
acabades d'arribar del front i disposades a prendre possessió de les seves conquestes
en tots els aspectes.
Naturalment. a partir d'aleshores el Lumiere va deixar de ser el local d'Esquerra
Republicana de Catalunya i, poc temps després. es va convertir en la seu local de
I'Obra Sindical Educación y Descanso. Per aquest motiu. durant els anys 40 i 50 van
tenir-hi lloc activitats Iúdiques i culturals -com balls, representacionsde teatre i funcions de sarsuela- aprofitant I'amplitud de la sala d'actes, Ja en aquests moments,
les sessions de cinema hi eren molt esporadiques.
Sabem també, gracies a testimonis orals. que als anys 50 encara s'hi feia alguna projecció i que, al final d'aquesta decada, el saló del Lumiere acollia esporhdicament
combats de boxa (com a Barcelona s'havien fet al Price o a la sala de ball La Paloma.
Ara el Lumiere ja havia deixat de funcionar com a cine i feia la funció de ~casinetdel
barri» i 4s anomenat popularment «I'Ateneu» o Ateneu Les Canyes. Tornava aixi al
seu nom inicial -Ateneu de la Unió- quan va ser edificat al 1888.
L'any 1965, el propietari de I'edifici presenta una sol.licitud per demolir-10''~ i construir el bloc d'habitatges i locals comercials que des d'aleshores ocupa la cantonada
dels carrers Rossend Arús i Josep Maria de Sagarra. Als baixos d'aquest nou edifici, els
fills dels antics cafeters de «I'Ateneu» van muntar un gimnas que encara avui funciona.
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El Cine Alhambra
Passada la guerra i recuperada la propietat del local. Tarrazón i Balaña faran petites
reformes a I'Alhambra, per tal que la sala pugui continuar funcionant sense probiemes i sense interrupcions. Les úniques interrupcions que patien les seves sessions en
aquests anys de la postguerra eren a causa de raons extracinematografiques, tal com
ens explica Pere Casanovas, vei del barri, quan la processó del Corpus passava per
davant del Cine Alhambra, la projecció de la pel.licula es deturava fins que la comitiva havia passat de Ilarg.
L'Alhambra escampara els seus programes dobles i els seus espectacles de varietats al
llarg de gairebé cinc decades més, fins que la crisi I'obligui a tancar al 15 de novembre de 1987. Cempresa propietaria no va transformar la sala en cinema d'estrena
quan, al 1985, aquest estatus es va poder aplicar als locals de fora de Barcelona, i la
programació va anar perdent interés per al public del barri (que podia optar, per
exemple. pel vei Cine Continental. amb cartellera d'estrena).
Cactual situació de I'immoble on durant mes de quaranta anys havia estat el Cine Alhambra és una mica incerta. Poc després de clausurada, la sala es va enderrocar, i al
seu Iloc s'inicia la construcció d'un edifici que havia de ser un concessionari d'una
marca alemanya d'automobils de luxe que havia arribat a un acord amb Jaume
Tarrazón. Després de la fallida d'aquest projecte i la paralització sine die de les obres,
Tarrazón -que conserva la propietat del solar, aixi com de I'edifici contigu, on hi
havia I'antiga Tinenca d'Alcaldia de Collblanc- espera el moment i I'oferta adequats
per instal4ar-hi un altre negoci.

El Cine Romero
Acabada la contesa civil espanyola, el Cine Romero romandra obert al carrer Romanins, rebatejat pel nou regim com a General Sanjurjo, on aviat li sorgira la competencia del Cine Moderno.
Als primers anys de la postguerra, la crisi economica i les dificultats per importar films
estrangers faran que per la pantalla del Romero desfilin títols nacionals com Carmen,
la de Triana, Morena clara o La dolorosa, totes tres dirigides per Florián Rey i interpretades per la seva esposa, Imperio Argentina,
Un dels primers films internacionals que Jaume Tarrazón recorda haver exhibit al
Romero és Elcapitán Blood, protagonitzada per Errol Flynn. que, a causa de la sequera de grans produccions que patien les nostres cartelleres, va obtenir un gran exit de
públic que el mantingué en cartel1 una llarga temporada.

Pere asa no vas'^^ ens explica que en aquesta epoca d a gent anava a l cinema a fumar
imenjar cacahueh~,atrets per titols de gran exit com Los diez Mandamientos. també
molts homes anaven al cinema arrossegats per les seves esposes o novies a veure
pel.licules de Luis Mariano o melodrames romantics «pera donesa.

I aixi va anar avancant la vida del Romero, fins que al 1969 i'empresa es va proposar
realitzar unes reformes que modernitzessin el local. Les obres de remodelació s'iniciaren sense l'autorització pertinent (nomes amb un permis d'obres menors concedit
anteriorment) i I'Ajuntament les va paralitzar a finals de julio1 d'aquell any. Al 18 d'agost, Jaume Tarrazón. com a gerent d'una empresa anomenada Baltar, S.A.. presentara la necesaria ~ o l . l i c i t u d i.' ~un
~ cop regularitzada la situació, les obres es reprendran.
La memoria descriptiva d'aquesta reforma, signada per I'arquitecte Armando Lázaro,
argumenta que el Romero «empieza a adolecer de insuficiencia de confort e instalaciones, razones que han obligado a la propiedad a ampliar la instalación de aire
acondicionado, mejorar la sala con instalación de nuevas butacas y cambiar el cieloraso de bajo el anfiteatro, ya que éste en su parte superior también ha sufrfdo la
reforma de sus gradas. A l mismo tiempo, según la Junta de Espectáculos, las dfmensiones de las puertas no eran reglamentarias, por lo que nos vemos forzados a
ampliarlas». A mes d'aquestes modificacions. es va canviar la decoració del vestibul i
es va restaurar lleugerament la fa~ana.Jaume Tarrazón ens explica que la renovació
de I'amfiteatre -que va veure com les grades de fusta eren substituides per unes
altres d'obra i les cadires es convertien en butaques- va reduir lleument la capacitat
del local, pero en va millorar molt la comoditat, i aquest aspecte ja es valorava molt
aleshores.
Després d'aquesta remodelació, el Cine Romero va funcionar encara durant dotze
anys, fins que al 21 de juny de 1981 la crisi el va obligar a tancar. La seva darrera programació estava composta pels films La leyenda de Billy Doolin i La isla de los hombres peces.
Un cop tancat, I'edifici va estar uns anys sense tenir cap ús, ja que estava afectat per
un pla urbanistic que pretenia canviar la trajectoria del carrer Montseny, i aixo impedia la concessió de permisos d'obres. Aquesta eventualitat ja havia estat prevista al
1969 per Tarrazón. que, en sol-licitar el permis d'obres per reformar el local, especificava en ~'ex~edient:'~'
.Que deseando proceder a las obras de reforma del Cine
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Romero, [...] formula expresamente e l compromiso de que en el caso de realizarse
dichas obras acepta que las mismas no se valoren en el supuesto caso de que su finca,
en la que se halla ubicado dicho cine, quedara afectada por una nueva ordenación
urbanística comprometiéndose a que en tal caso la valoración de ese edificio destinado a cinematógrafo se concrete a las obras descritas en la memoria que se adjunta a esta instancia [...l y cuya valoración se realice de acuerdo con la epoca en que fue
construldo e l local, datando su inauguración e l mes de noviembre de 1931. Tampoco
se valorará, llegado e l caso, e l incremento de valor que pudiera adquirir e l negocio
de cinematógrafo instalado en e l local, con motivo de las obras que se solicitan en el
mismo, con arreglo a derecho*.
A causa d'aquesta problematica, Tarrazón va optar per vendre el conflictiu edifici a
una prornotora immobiliaria desentenent-se de la seva evolució posterior. Davant la
no-aplicació de I'esmentat pla urbanistic, I'empresa compradora va respectar I'estructura original de I'edifici, pero va convertirme ['interior en un aparcament, arnb
entrada de vehicles pel carrer Rosselló. Aquesta transformació ensopega amb I'oposició del ve'lnat, pero aixo no va impedir que prosperés.
E l que resulta una incognita és I'estat de la seva fa~anaprincipal. Tal com explica
lnocencio ~ a l m e r ó n , 'en
~ ~transformar-se en parquing, la faqana principal es restaura, s'hi instal4en marquesines, i en un lateral s'aixeca una paret d'obra vista per tal
d'evitar que I'edifici adjacent li trenqui I'harrnonia arquitectbnica; al vestibul s'aixequen envans de separació; la faqana es pinta d'un nou color. Tot sernbla indicar que
part del Cine Romero es preten recuperar per al barri i que ['estrena és inminent.
Pero, un cop acabades aquestes obres, les tasques es van paralitzar, i no s'ha fet cap
ús d'aquesta part de I'edifici, ['exterior del qual s'ha anat degradant per culpa de la
manca d'atenció, I'agressió a que sotrneten la fasana i rnarquesines els coloms que
s'hi han instal4at i la conducta poc civilitzada d'alguns veins.

Del Cine Juventud al Teatre Joventut
La primera noticia que tenim del Cine Juventud. posterior al 26 de gener de 1939
(data de finalització de la guerra a Barcelona). es del 19 d'agost del mateix any.
Aquest dia, José Maria Esteller Alcalde, cap local accidental del Sindicato Español
Universitario (SEU) es dirigeix a I'alcalde de la ciutat en els següents termes:'63 «[...]
que habiendo sido organizado por nuestro Servicio de Prensa y Propaganda un
Festival cinematografico-Teatral a beneficio de la Biblioteca Universitaria Imperial.

'U Inateotio salmeron. 1995.

'" AHrH. Correrpondentia del recretari, 1939.

I'informa que «la finca estat qualificada com a zona 7b (equipaments comunitaris i
dotacions de nova creació), segons el Pla General Metropolifa d'ordenació Urbana
(1976), per la qual cosa procedeix informar desfavorablement de la sol.licitud».
Després de diferents recursos. al 14 de juny de 1978, Tarrazón renunciara per escrit a
les obres. En un d'aquests recursos, a I'octubre del 1977, argumenta: «[ ...1 e l único
objeto de dicha solicitud de obras es el adecentamiento del local, y tratar que el
mismo tenga los accesos necesariospara que, en caso necesario, los servicios de extinción de incendios puedan actuar con rapidez y eficacia L...]
»El inmueble se hallaba destinado a local de exhibiciones cinematográficas, pero
dada la antigüedad de dicho local y los problemas del sector resultaba anti-economica su explotación y se procedió a su clausura L...]
»En el momento actual se ha convertido en un nido de roedores, y las instalaciones
del cinematógrafo están en completa ruina, pudiéndose producir un incendio que
afectara a las edificaciones colindantes».
Coma resultat d'aquest litigi I'edifici va estar tancat i en desús durant anys. A principi dels anys 80, ICAjuntamentde I'Hospitalet el va comprar per uns 12 ó 14 milions de
pessetes (segons Jaume Tarrazón) i hi va projectar -amb la col~laboracióde la
Diputació de Barcelona- la construcció d'un equipament cultural polivalent. un teatre-cinema municioal.
S

Aquesta transformació es va demorar, les obres van ser molt lentes i costoses perb,
finalment, al 8 de maig de 1991, el Teatre Joventut va ser inaugurat amb la representació de I'obra El cántaro roto, de Heinrich Von Kleist, a carrec de la companyia
Proyecto Madrid Scena, dirigida per Pedro Maria Sánchez. Cequipament va ser també
dotat &una comoda sala de cinema, arnb capacitat pera 185 espectadors. equipada
arnb pantalla fixa, projector professional de 35 mm i un petit escenari que possibilita també la representació de muntatges teatrals de petit format. Aquesta sala de
cinema fou estrenada com a local de projecció pel Cine Club L'Hospitalet al 13 de
mar<de 1992 amb una sessió especial de la pel4icula nord-americanaPhantasma, dirigida per Don Coscarelli.
Des de febrer del 1993, el Cine Club ofereix una sessió setmanal -els dilluns a la nitde la seva programació estable a la sala de cinema del Teatre Joventut. aixi com gran
nombre de sessions de matí o tarda dins del seu programa pedagogic «El cinema a
I'abast dels estudiantsn.

Cine Constelación

,

La modernitat no era precisament la caracteristica més remarcable del Cine
Constelación. la sala que va obrir les portes al barri de Santa Eulalia al 1950. Sense

cap pretensió de ser modern, el Constelación va recuperar -i amb gran exit- una de
les modalitats rnés antigues d'espectacle cinematografic. una formula que ja havia
entrat en desús a moltes sales, dins i fora de I'Hospitalet: la combinació de cinema i
varietats, de la qual sera el rei a la ciutat durant gairebé 20 anys.

El popular cinema -ionegut pels seus detractors corn «el cine dels escombriairesn,
pel gran nombre d'escombriaires que vivien a les seves rodalies i que assitien habitualment a les sessions- estava situat al número 150 del carrer Aprestadora. a la cantonada amb Capitán Hernando Prats (avui, General Prirn). molt a prop d'on havien
estat els seus predecessors: els cines Imperio i Guimera.
Segons Ramon ~ r e u , ' ~«Irempresa
'
del Constelación, a l ser independent ino estar
dins de les cadenes de distribució i exhibició cinematografica, havia d'oferir films o
rnolt antics o de segona categoria iva pensar en completar els programes amb varietés. La fórmula, utilitzada a altres sales de Barcelona [com /'América o e l Condal,
ambdos a l Paral~lellva obtenir a Santa Eulalia un rapid ifulgurant exitn. Tal com
explica Breu, les varietés del Cine Constelación consistien en llargs espectacles amb
ballarines, ccantaores, comics, canzonetistes, etc. que eren els entrernesos a I'actuació d'un personatge mes o menys famós de la cancó espanyola o del flamenc. Figures
com Juanita Reina, Estrellita Castro, luanito Valderrama o Antonio Molina foren
habituals en el local, encara que tambe ocasionalment s'havien presentat un altre
tipus d'espectacles, com magia iil.lusionisme, representacions teatrals, concerts, etc.
l...] Els seus espectacles, encara que alguns d'ells eren reprobables per la seva escassa
qualitat, en general entroncaven directament amb els generes de mes arrelada tradició popular*.
Durant tota la decada dels 50 i bona part de la dels 60, les sessions del Constelación
solien registrar un gran exit de públic. La gent que hi assitia massiva i incondicionalment, procedent, majoritariament pero no exclusivarnent. dels segments imrnigrats
de la població, no venia només de Santa Eulalia. sinó tambe dels velns barris de la
Torrassa, Hostafrancs o la Zona Franca. Pero, a final dels 60. el Constelación es va
veure indefens davant la pressió de la televisió, el usis-cents~,la febre del «terreny»
comprat a terminis. La crisi. que uns quants anys despres afectaria indiscriminadament els cinemes de la ciutat, va fer presa molt d'hora la sala del carrer Aprestadora.
potser rnés feble que les altres pel limitat atractiu i I'escas nivel1d'actualitat de la seva
programació.
Es deia també que el públic hi havia deixat d'acudir arran d'un accident, I'esfondrament d'una paret que feri alguns espectadors, cosa que va fer correr el rumor que I'e-

difici amenacava ruina. Fos com fos, el Cine Constelación va tancar les seves portes
per Nadal del 1970. En les darreres funcions, els programes dobles de cinema (formats
per El fabuloso mundo del circo, La tumba del pistolero, Bésame y no me mates i La
caja de lassorpresas) s'alternaven amb les actuacions de Pastora de Córdoba. «La voz
de Andalucia», Mariye, «La muñequita de la canción ye-yéx i Jesús Montilla. «El
fenómeno del cante flamenco», entre d'altres artistes.
Un mes després, al 26 de gener de 1971, els seus propietaris -la societat familiar
Espuga Hermanos, S.A.- sol.liciten permis municipal'68 per enderrocar I'edifici del
cine i construir al seu lloc I'immoble d'habitatges i locals comercials que encara avui
ocupa aquel1 solar.

El Cine Continental (1955-1991)

Lluis Abarca -autor del llibre Histories de la Torrassa i bon coneixedor de I'ambient
sociocultural del barri des de fa més de quaranta anys- ens informa que durant la
Guerra Civil, la sala de ball Chevalier es va convertir en un menjador popular i. un cop
acabada la contesa, va recuperar la seva funció de sala de ball.
Durant la postguerra, el Chevalier va ser comprat per Josep Balaña (exsoci del desaparegut Vicens Tarrazón, ara associat al seu fill Jaume), que al cap d'un temps li va
canviar el nom pel de Continental. Amb aquest darrer nom, la sala de la carretera de
Collblanc tornaria a ser un cine a mitjan dels anys 50 i, modernitzat. enfilaria I'epoca
daurada dels cinemes de barri a I'Hospitalet. D'aquesta epoca, tenim referencia per
la p r e m ~ ade
' ~ I'acolliment
~
al Continental d'actes públics no relacionats amb el cinema: com la celebració. al 31 d'octubre de 1958. del XXXlV Dia Universal del Ahorro
--organitzat per la Caixa de Pensions i concelebrat simultaniament als cines Rambla
i Victoria, a més del Continental- o la festa d'elecció de la Pubilla de I'Hospitalet. al
22 d'octubre de 1963.
També d'aquesta epoca, tenim noticia de projeccions cinematografiques no comercials que tenien lloc molt a prop del Continental. Al 27 de novembre de 1964, la
premsa local170informa que «en la Plaza Espaóola de la popular barriada de La
Torrassa se proyectará la semana próxima una serie de peliculas de carácter cultural
y religioso, en sesiones gratuitas. A tal efecto se está procediendo a la instalación de
varias pantallas que permitirán a l público seguir la proyección desde cualquier punto.
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Esta iniciativa sigue adelante después del éxito obtenido en su presentación en la
Plaza del Mercado de Collblanch».
Quan la reestrena i el programa doble van comensar a patir una forta crisi, el
Continental es converti en cinema d'estrena (durant un temps va estar associat a la
xarxa de cinemes de I'empresa CINESA) i -aprofitant la immediata proximitat als
barris barcelonins de Sants i les Corts- va continuar funcionant uns anys mes.
A principi dels anys 90, el Continental es va convertir en I'últim cine que tancava les
portes a I'Hospitalet, la darrera baula d'una llarga llista de sales que havien anat
desapareixent de la geografia de la nostra ciutat en poc més de deu anys. L'edifici del
Cine Continental ha restat intacte. des del dia del tancament, durant gairebé cinc
anys. Una mica més tard, pel barri va correr la veu que hi pensaven instal.lar un
bingo. E l veinat s'hi va mobilitzar en contra i la idea s'abandona. D'aleshores en$&,la
pols va anar cobrint els vidres d'un cinema que assegurava estar «dotado de equipos
de sonido Magnasound para films registrados en Dolby Stereon.
Pero, inesperadament, al mar< de 1996, una empresa constructora va envoltar amb
tanques I'edifici del Continental i comen5a a fer-hi obres. El projecte en marxa -amb
data de finalització prevista per a final de 1996- consisteix en la transformació de
I'enorme local del Continental en unes quantes places d'aparcament subterrani, un
bingo a la planta baixa i un parell de minisales de cinema a I'estatge superior convertint així I'amfiteatre de I'antic Continental en un primer pis, tal com s'havia fet
anys abans als cinemes Stadium o Rambla.
Aixi doncs, finalment es dura a terme I'ajornat projeae de construcció d'un bingo,
pero conservant I'aspecte cinematografic d'un local que, amb els seus diversos noms
(Real, Republicano. Chevalier, Continental), s'ha mantingut durant setanta anys a la
ratlla entre I'Hospitalet i Barcelona. Per molts anys, Continental!

Els cines Rambla i Stadium

Tal com explicavem al capitol del Cine Oliveras, despres de la Guerra Civil el tandem
d'empresaris format per Josep Campreci6s i Josep Mitjavila gaudia d'una situacio de
monopoli de facto en I'exhibició cinematografica als barris del Centre i Sant Josep.
Tal com explica Ramon orale es,"' fins als primers anys 50 I'Oliveras era I'única sala
existent en alguns quilometres a la rodona.

Al 1954, Campreciós i Mitjavila van decidir fer-se la competencia a ells mateixos, i al
3 de juny van sol.licitar permis municipal"' per aixecar un edifici destinat a espectacles, amb la denominació de Cine Rambla, en un solar de la seva propietat que Ilindava amb la Rambla Just Oliveras i el paral.lel carrer Segre (avui, Mossén Santiago
Oliveras).
La casualitat va voler que aquesta nova sala de la Rambla s'emplacés gairebé a tocar
del que havia estat I'antic Cine Imperial -el primer gran cine de I'Hospitalet-, que
llavors seguia funcionant com a garatge-gasolinera, dues decades després del seu
tancament com a sala de projecció.
Cexpedient de construcció del nou cine anava acompanyat dels planols i la memoria
corresponent de I'arquitecte barceloni Manuel Puig Janer -arquitecte municipal de
I'Hospitalet-, on s'afirma que la sala sera construida «con arreglo a los últimos adelantos, relieve Cinemascope, con todos los elementos modernos que hasta e l día se
pueden instalar en una sala de espectáculos de esta naturaleza, teniendo el público
todas las comodidades y las condiciones de seguridad necesarias que se requieren».
Segons aquesta memoria, I'aforament total de la sala era de 1094 butaques, repartides entre les 700 de la platea i les 394 de I'amfiteatre. La immillorable situació urbanistica del Cine Rambla tambe queda patent en I'escrit de I'arquitecte, que afirma
que «la Rambla de justo Oliveras, es una de las principales calles de la ciudad, por lo
que la situación y el emplazamiento del local es inmejorable para lograr el solaz y
esparcimiento de los vecinos de la localidad».
Els planols ens mostren un edifici de linia senzilla i funcional -de 1.150 m2de planta, tres pisos d'alcada i coberta a dues aigües i d'inclinació esglaonada- que, segons
el criteri de I'arquitecte, superava amb escreix totes les condicions especificades pel
Reglamento de Espectaculos públicos. Una dada ens crida I'atenció d'aquest expedient d'obres: la sol4icitud esta signada per Josep Mitjavila, pero no per Josep
Campreciós, el seu soci, sin6 pel seu fill. Jaume Campreciós Pujol, que amb 22 anys. i
tot just acabats els estudis d'Enginyeria Técnica en Electricitat, comencava a ser particep de I'empresa familiar. lniciava aixi una llarga carrera com a empresari exhibidor
a I'Hospitalet, Cornella i -gairebé anecdoticament- el Prat de Llobregat.

Cactuació de Jaume Campreciós a I'Hospitalet la tractem a bastament en capitols
anterior5 i posteriors a aquest i I'activitat al Prat -poc representativa, com déiemes redui a I'arrendament durant un any del cinema pratenc CArtesa. Ara be, la
presencia de Campreciós (i Mitjavila, Os clar) al vei municipi de Cornella fou tant
important que, durant uns anys, es va convertir en monopoli del sector cinema\

gran negociani» que sovint prenia decisions arriscades, agosarades. Aquesta diferencia de caracter era el que els feia complementaris. D'aquesta manera, han mantingut
una societat entre les respectives families que ja va per la tercera generad. Josep
Campreciós ana dipositant reponsabilitats de I'empresa a mans del seu fill Jaume
pero, en paraules del fill, no va deixar de «vigilar elnegoci» fins que va morir, al 1980.
Campreciós recorda que el seu pare va entrar al sector cinematografic després de la
bona oferta que Lluis Oliveras els havia fet a el1 i a Mitjavila per vendre'ls el Cine
Oliveras. Grans amics i coparticeps en negocis anteriors, Campreciós i Mitjavila van
tenir la intu'ició que el cine podia ser una bona inversió. pero n'assumiren I'explotació sense gran entusiasme, com un complement d'altres activitats economiques.
A final dels anys 40, quan el cine va comengar a ser un gran negoci a I'Hospitalet,
Josep Campreciós en seguia desconfiant i veia aquesta activitat com una cosa inestable. de futur incert. En aquest sentit, obliga el seu fill Jaume a estudiar una carrera
universitaria que li assegurés el futur professional, mentre intentava convencer-lo
que mai no diposités en el cinema més esperances que aquest negoci no es mereixia.
Passats els anys. Jaume Campreciós considera que el seu pare s'equivocava en part, ja
que I'exhibició cinematografica ha donat molt millor resultat que aleshores no se sospitava. Pero, d'altra banda, creu que tenia raó en les seves acusacions d'inestabilitat
en el negoci del cinema, perque els anys &experiencia com a empresari exhibidor li
han permés veure etapes de gran exit economic i fortes davallades que han enfonsat
el sector fins gairebé fer-lo desapareixer.
Quatre anys després d'obertes les portes del Cine Rambla, els seus empresaris es van
plantejar una ampliació del negoci i, al desembre del 1958, demanaven autorització
a ~'~juntament"' per edificar una nova sala al núm. 88-90 del carrer Generalisimo
Franco (posteriorment rebatejat com a Prat de la Riba), entre els carrers Batllori i
Ventura Gassol (aleshores. Crucero Baleares), al barri hospitalenc de Sant Josep.
Seria el barri qui donaria inicialment nom a la sala -Cine San José, com figura a l'esmentada sol.licitud d'obres-, encara que mai no seria inaugurada amb aquesta
denominació: al juny del 1960, I'Ajuntament concedeix a I'empresa el vistiplau per
canviar el nom del local pel de Cine Stadium, apel4atiu que I'acompanyaria en els
seus vint-i-quatre anys de vida.
E l projecte arquitectónic del nou cinema estava signat per Juan de Haro. i el disseny
de la instal.lació electrica va anar a carrec del propi Jaume Campreciós. com a engin-
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yer especialista, Cemplacament de la nova sala en aquest barri queda clarament
argumentat en aquest fragment de la memoria del projecte: «La llamada barriada de
San José de esta ciudad está en las máximas condiciones de crecimiento, por hallarse
ubicada en e l término medio de todos los núcleos urbanos de la ciudad y sirve de
enlace con e l centro de la población, Las Planas, La Florida, Collblanch-Torrasay Santa
Eulalia.
.Su importancia ha crecido, al aprobarse por la Comisión Ejecutiva del Plan de
Ordenación Urbana de Barcelona y su Comarca, el Plan Parcial del Sector de
Provenzana que ha servido de nexo de unión con las barriadas colindantes.
»Actualmente, la barriada de San José tiene un núcleo aproximado de población de
unos 10.000 habitantes, los cuales para su esparcimiento y solaz con carácter deportivo cuentan con el Estadio Municipal, recién terminado, y respecto a otras clases de
diversiones tienen que desplazarse a los otros barrios, a una distancia no menor de 1
Km.
»En dicha barriada se están efectuando obras de construcción de viviendas de gran
importancia, entre ellas las de la inmobiliaria Ciudad Condal, que unidas al grupo
construido del Congreso Eucaristico en esta barriada y las viviendas del Hogar Sindical
del Grupo Onésimo Redondo, a menos de cinco minutos del centro de este barrio,
hacen demostrar el engrandecimiento de la barriada de San José.
uCon las prernisas señaladas, se desprende la necesidad de que en la misma se proyecte la construcción de una sala de espectáculos de buena capacidad, que sirva para
que los vecinos puedan solazarse y divertirse honestamente y a este fin se precisa la
construcción del edificio denominado CINE SAN JOSÉB.
Com a fet curiós, podem esmentar que al final d'aquesta memoria I'arquitecte diu
que el pressupost aproximat de les obres de construcció del cine era d'un milió vuitcentes cinquanta mil pessetes. Segons Jaume Campreciós, aquesta xifra -que resulta irrisoria avui dia- degué sobrepassar-se en la despesa final de I'obra, pero es va
veure ampliament superada al 1984, quan I'empresa transforma el cine en discoteca
i va invertir-hi gairebé un centenar de milions.
Pero no avancem esdeveniments. Els cines Rambla i Stadium travessaran les decades
dels 60 i 70 oferint programes dobles de reestrena (tant preferent com se'ls permetia) dijous, dissabte, diumenge i dilluns, i programes de repris (reposició de pel4icules antigues que havien estat un Pxit en el seu moment) a preu economic, dimecres.
El dimarts sempre va ser, i segueix essent-ho. el dia de descans del personal, i el divendres. inicialment un dia sense tradicio cinematografica, es va acabar programant a
mesura que el públic creixia i els seus costums evolucionaven.
Pel que fa a la programació i la seva ressonancia a la taquilla, Jaume Campreciós
recorda especialment I'exit fulgurant de la pel.licula Los Diez Mandamientos (1956),
dirigida per Cecil B. de Mille pera la Paramount, que -després de més d'un any d'es-

cinematografics, com els organitzats per I'Ajuntament o per escoles. Entre aquests
actes, la premsa
destaca els de caracter benefic: com els festivals Pro-Navidad
del pobre-organitzats pel Municipi als 1955 i 1956-que comptaven amb la presencia de destacades figures del món del cine i el teatre i el recolzament de I'emissora
local EFE 50 Radio Hospitalet; o la sessió matinal de .Cinemascope en color» que
Cáritas Diocesana va organitzar al mar$ del 1960 per reclamar I'atenció d'aquells que
volguessin afegir-se a la seva campanya de recaptació de fons amb eslogans com «El
hospitalense, ante esta sesión, debe estimularse hacia e l donativo* o «Abriendo e l
bolsillo se abre también e l corazón hacia Dios y los pobres..
A banda dels benefics, al Cine Rambla s'hi celebraven altres actes, com la «sesión
matinal de cinematografía italiana en color y Cinemascope>r.organitzada per la
Delegación Local del Ministerio de Información y Turismo al 18 de mar$ de 1956, la
cual constituyó un verdadero éxito. tanto por la belleza de sus films como por la cantidad y selección del público.175
Més endavant. iniciada la democracia -i fins al moment actual-, s'hi celebrarien
actes de caracter politic. reivindicatiu o cultural. Algun d'aquests actes tenien certa
relació amb el fet cinematografic. Per posar-ne un exemple, podríem citar i'acte reivindicatiu que el Grup de Dones de I'Hospitalet va organitzar amb motiu del Dia
Internacional de la Dona del 1984 (amb la projecció de la pel.licula Cuerno de cabra)
o la presentació del llibre Victoriosos iderrotats. El franqulsme a I'Hospitalet, 19391951, de Carles Santacana, organitzada pel Centre d'Estudis de I'Hospitalet al 15 de
novembre de 1994, en que es va projectar I'episodi de la revista cinematografica
Imágenes que recollia la visita a Barcelona &Eva Duarte de Perón, «Evita*.
Durant la segona meitat de la decada dels 70, els cines Rambla i Stadium van
comenGar a patir la creixent crisi de manca d'audiencia que afecta els cinemes d'arreu
de Catalunya, especialment aquells que -com els de I'Hospitalet- desenvolupaven
el paper, sovint ingrat, de cinemes de barri de reestrena «no gaire preferentn.
L'Stadium va anar aguantant durant gairebé deu anys pero, finalment, al febrer del
1984. va oferir la darrera sessió i es convertí en el primer cinema de la cadena
Campreciós-Mitjavila que tancava les portes. Una mica més tard, els seus propietaris
van presentar a I'Ajuntament un projecte de reconversió de I ' e d i f i ~ i i,
' ~obtingudes
~
les Ilicencies pertinents, transformaren I'antic cinema en una discoteca, batejada inicialment com a Cotton Club (en membria del legendari cabaret del New York dels
anys 20) i, des de fa uns anys, anomenada Kizás.
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E l que havia estat I'amfiteatre del cine va ser perllongat fins a convertir-se en un primer pis. independent de la sala de festes. Des del 1988, aquest pis esta ocupat per un
gimnas-squash que conserva el nom de I'antic cinema: Stadium.

El Cine Rambla va aguantar una mica més, fins al 1988. Per anar capejant el temporal de la crisi, I'empresa s'avenia a qualsevol iniciativa amb possibilitats d'incrementar I'assistencia a la sala.
Una d'aquestes iniciatives fou la Rambla Films. un projecte que -durant uns mesos
de I'any 1985- va intentar convertir el Cine Rambla en una bona sala de repertori
recuperant grans títols del musical, la ciencia-ficció. el suspens, el western, la comedia, el fantastic o el terror. Cactivitat -endegada per un grup de joves, encap<;alats
per Miquel Claparols, procedent del Cine Club CHospitalet- s'estrena a la primavera del 1985 amb la projecció en sessions de tarda i nit del mitic film Blade Runner, de
Ridley Scott.
A partir d'aleshores, la Rambla Films va oferir dues sessions -a les 7 de la tarda i les
10 de la nit- tots els divendres, i programa títols emblematics en el seu genere com
Hair, Alguién voló sobre el nido del cuco, El cartero siempre llama dos veces o
Midnight cowboy, aquesta última en «sessió golfa. de matinada, després que el grup
de jazz Pegasus oferís un concert gratuit a I'aire lliure al bell mig de la Rambla, a uns
quants metres del cine,
A més de programar bon cinema, la Rambla Films editava programes de les pel4ícules. rifava pasquins i discs entre els espectadors amb la música de les pel.licules i - d e
vegades- oferia una cervesa o un refresc, inclós en el preu de I'entrada. En el programa de la seva primera sessió, s'afirma que «La Rambla Films engega amb la mateixa tendresa iles mateixes ganes de seduir e l personal, que aquel1 legendari venedor
d'il.lusions i llepolies que muntava paradeta davant del Cinema Oliveras. Una de
xufles, dos de Charlot,..; tres de tramusos, una de rock... Tenim cigronets de ciencia
ficcio, xupaxups amb sabor a Woody Allen i pegadolses amarades de maduixeta
~ i n s k i ~La
. ' ~modesta
~
aportació de la Rambla Films va servir per apuntalar una
miqueta més la resistencia a la crisi del Cine Rambla. Pero, evidentment, no va ser-ne
la clau.
La clau d'aquesta resistencia fou la gran conquesta que eis exhibidors de les ciutats
de I'entorn barceloni van aconseguir imposar al 1985: convertir les seves sales en cinemes d'estrena, en igualtat de condicions amb els de Barcelona, trencant la protecció
que -durant decades- havien exercit les cadenes de sales de la capital (com CINE-
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SA o Balaña) sobre les millors pel.licules. impedint que s'exhibissin a la rodalia fins
que no despareguessin de les cartelleres d'estrena barcelonines.
Aixi, a partir d'aleshores i fins ara, les pel.licules que arribaven a la Ciutat Comtal s'estrenaven simultaniament en un grapat de cinemes de Molins de Rei, Badalona,
Cerdanyola o I'Hospitalet. D'aquesta manera, al Cine Rambla es van acabar les reestrenes i els programes dobles. I'actualitat dels films es va homologar amb la dels cinemes de Barcelona i el preu de les localitats -inevitablementtambé.
Caccés als titols d'estrena va ser un al,licient per continuar, pero no prou fort com per
neutralitzar els efectes d'anys de crisi d'espectadors. Aixi doncs, al setembre del 1988,
davant la perspectiva de reconvertir la sala o tancar-la definitivament, I'empresa
prengué la mateixa decisió que molts empresaris exhibidors de tot Europa estaven
adoptant des de final dels 70: convertir el cinema en complex multisala.
Josep Campreciós Toran -una nova generació de la familia al front de I'empresava demanar permis d ' o b r e ~ " ~
per transformar el Cine Rambla en dues sales, equivalents al que havia estat fins aleshores la platea i I'amfiteatre del cine. Pero -segons
Jaume Campreciós- pare i fill van comprendre de seguida que el futur de I'exhibició
cinematografica radicava a diversificar I'oferta tant com fos possible: multiplicar, tant
com ho permetés I'espai, el nombre de pantalles per local. Aixi, en pocs mesos, el projecte de transformació en multisala va passar de dues a quatre sales: dues de 500
butaques, una de 300 i una de 200.
E l nou complex -rebatejat Rambla Cinemes- va obrir de nou les portes a I'octubre
del 1989 acollint en una de les sales la que havia estat la darrera pel.licula exhibida
comercialment al Cine Oliveras, clausurat uns dies abans: Batman, de Tim Burton. La
nova multisala -que, a principi dels 90, amb el tancament del Continental, es va convertir en I'únic cinema en funcionament de I'Hospitalet- va satisfer plenament els
hospitalencs amants del cinema comercial. que podien escollir entre quatre titols
diferents sense sortir de la seva ciutat. 1, per als que preferien el cinema d'autor i les
versions originals, existia la possibilitat d'assistir a les sessions que el Cine Club
L'Hospitalet organitzava -i segueix organitzant- cada dimarts a la nit a la Sala 4 del
nou Rambla Cinemes. Perque. a partir de maig del 1990. aquesta entitat va prosseguir a la nova sala la tasca cinefila que. entre el 1982 i el 1989, havia desenvolupat al
desaparegut Cine Oliveras, fruit d'un acord amb I'empresa que encara avui perdura.

Quan es finalitza aquest estudi (abril del 1996). el Rambla Cinemes mira cap al futur
amb I'amenaga d'un nou gegant de set pantalles trepitjant-li els talons: es tracta dels

Cines La Farga. la multisala que la cadena CINESA ha inaugurat recentment al nou
Centre comercial. Max Center, a I'encreuament entre les avingudes d'lsabel la Catolica
i Josep Tarradellas, al barri Centre. El nou cinema ha conservat el nom de I'edifici que
durant decades va ocupar aquel1 solar: La Farga, antiga fundició reconvertida durant
uns anys en espai cultural i Iúdic.
Davant d'aquest repte, obert a tan sols dos-cents metres de la seva porta, millorar la
seva comoditat o singularitzar la seva programació són cartes que li queden per jugar
al Rambla, un cine amb quaranta anys de presencia al centre de I'Hospitalet. De
moment, Josep Campreciós s'ha decidit per rentar la cara a les sales de la Rambla i, a
partir del mes de juny del 1996, tancar temporalment el seu cinema per realitzar
obres d'acondicionament i millora d'aquest cinema, convertint-lo en una multisala
comoda i moderna, dotada d'immillorables condicions tecniques i confortables butaques. Potser després d'aixo, atenent la segona opció esmentada, I'empresa s'inclini
per dedicar alguna de les sales a I'exhibició estable de cinema d'autor i en versió original subtitulada.

EI
Cine 6pera

E l Cine Ópera, construit de nova planta al final de la decada dels 50 al número 58 del
carrer Josep Prats (en una zona del barri Centre que estava creixent, amb la construcció dels nous blocs d'habitatges de la Caixa de Pensions), va ser un cas especial
entre les sales de I'Hospitalet. lnaugurat al 1957 o 1958 amb la pel.lícula Pequeño
Gigante, el seu empresari -el senyor Boixadera, propietari d'una fabrica de molles
per a la indústria i I'automoció, decidit a entrar al món de I'exhibició cinematografica- hi va invertir molts diners, construint una sala gran, comoda, amb una bona
acústica, ben equipada i decorada amb bon gust, segons el testimoni dels que hi van
assistir.
Inicialment, I'empresari va voler fer de I'bpera una alternativa de qualitat respecte a
la programació més «popular» del Rambla. I'Oliveras i les sales d'altres barris de la
ciutat, oferint un ambient mes selecte i una cartellera a base de reestrenes preferents, de bones pel.licules. En principi ho va aconseguir, i en els seus programes anunciava que «Laspeliculas exhibidas en este local, no serdn proyectadas durante toda la
. " ~ ia competencia amb les altres sales
temporada en otro local de ~ o s ~ i t a l e t » Pero
del barri era aferrissada i I'Ópera no va acabar de trobar el seu lloc entre els que es
repartien el gran pastís que era en aquells anys I'exhibició cinematografica en locals
de barris populars.
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segonr programa de I'Arroiiatid d'Amicr de la Miiriia.

Potser la pressió dels altres empresaris del sector -amb més experiencia, amb més
d'un cinema en funcionament i habituats a contractar lots de pel.licules a millor
preu- i la seva ascendencia sobre les distribuTdores van impedir que Boixadera aconseguís les pel.lícules que li interessaven. O potser -segons I'opinió de Jaume
Campreciós, un dels seus competidors més directes- la procedencia i coneixements
del sector que tenia I'empresari de Irópera (un nouvingut, d'origen alie al món cinematografic) li van dificultar I'explotació de la seva sala i no obtingué resultats tan
bons com els que s'estaven registrant aleshores en altres cinemes de la ciutat.
Per un o altre motiu. o potser per tot plegat, I'ópera va entrar en una crisi irreversible quan. en baixar el Ilistó en la selecció de la seva programació -renunciant a
pel.licules desitjades. perb inassolibles~va anar perdent públic. A I'última temporada de funcionament comercial de la sala, Boixadera va arribar a un acord comercial
amb Campreciós i Mitjavila per tal que els empresaris dels cines Oliveras, Rambla i
Stadium incorporessin I'ópera a la seva xarxa de sales, conservant la propietat del
local, pero arrendant-los la gerencia i renunciant a (intentar) escollir la programació.
Segons Jaume Campreciós, aquesta era I'única forma de fer mínimament rendible
una sala com ['ópera: incorporar-la a una cadena de locals. Abans que aixó passés, el
Cine ópera havia comptat amb I'adhesió de la infatigable entitat cultural Agrupació
d'Amics de la Música (AAM), que-entre els anys 1960 i 1962- havien arribat sovint
a acords amb I'empresa per organitzar en aquesta sala sessions dobles de cinema de
repertori (generalment. d'una alta qualitat), concerts de música classica o popular,
representacions d'ópera. sarsuela o dansa. espectacles de varietés o la VI edició del
Festival de Cinema Amateur en Color. Entre les sessions de cinema esmentades
podem destacar la programació de les pel.licules El general de la Rovere, del realitzador italia Roberto Rossellini (del 24 al 26 de desembre de 1960) o Los cuatrocientos golpes. del frances Francois Truffaut (del 4 al 6 de mar$ de 1961). Als programes
d'aquestes sessions es remarca que la pel~lículadel neorealista italia es <<elfilm más
importante visto en España en los últimos años» i que I'obra del francés -un dels
capdavanters de la Nouvelle Vague- es «el film que todo padre debe ver por la
genial penetración del alma infantil».
A banda de les activitats promogudes per I'AAM. també I'Ajuntament de I'Hospitalet
va utilitzar en algunes ocasions la sala del Cine Ópera emmarcant-hi alguns dels
espectacles o esdeveniments culturals que formaven part dels Festivals de Primavera
de la ciutat. Lamentablement, aquesta col.laboració de I'empresa amb les més variades manifestacions culturals no compensava I'escassa rendibilitat comercial de
I'ópera i, en expirar I'acord d'explotació signat amb Campreciós i Mitjavila. Boixadera
es va veure obligat a clausurar el cine com a sala d'exhibició comercial.
A partir del 1965. Televisió Espanyola es va fer carrec del local de I'antic cine. i aprofita la seva infraestructura, gran capacitat i bona acústica per transformar-lo en els

Estudis bpera. Aquest nou equipament de la cadena estatal de televisió es va estrenar acollint programes tan emblematics de la televisió d'aquells anys com <Amigos
del martes», presentat pels vienesos Franz Joham i Gustavo Re. Encara en actiu, els
Estudis bpera de N E han vist passar tres decades de televisio a Espanya entre les
seves parets: les parets d'un antic local que va intentar ser un cinema «diferent» a
I'Hospitalet.

Els cines Florida, Navarra i Rivoli
«En la barriada de la Florida, cuyo vecindario crece continuamente, hasta el punto
que se puede decir que es uno de los sectores en que més se acusa e l rápido crecimiento de la ciudad. proyecta D. José Balafiá Espinós la construcción de un moderno
cinematógrafo, con todos los adelantos alcanzados por la técnica en este ramo del
espectáculo.
»El edificio se proyecta dando fachada a las calles Avenida Miraflores y Jardin en la
expresada barriada de la Florida, denominándose el local «Cine La Floridau haciendo
honor a l barrio en que está emplazado».
Aixi comenGa la memoria descriptiva que I'arquitecte Pedro Marieges. al maig del
1958, va entregar a Josep BalañA amb els planols del local que el1 i el seu soci, Jaume
Tarrazón, planificaven c o n s t r ~ i r un
' ~ ~gran local de 1.760 localitats (1.014 butaques
de platea i 746 d'amfiteatre) en ple centre del barri de la Florida, que superava el
plantejament de «cinema moderns iniciat pel Rambla i I'Stadium i que pressagiava el
que hauria de ser la remodelació (potser caldria dir el renaixement) del Cine Victoria
(1959) i la creació dels veins Navarra (1960) i Rivoli (1964). La mateixa memoria especifica que el local «estará dotado de escenario para permitir ejecutar números de
varieté y la pantalla sera corredera hacia atrdsr, Aixi doncs. oferint la ja classica programació de sessions dobles de films de reestrena o repris -complementada addicionalment amb espectacles de varietats- el Florida es convertira en el gran punt de
referencia del temps de lleure dels habitants dels barris de la Florida i les Planes,
majoritariament immigrats. Un lleure que no s'esmer~aragaire en activitats culturals
fins que -a la decada dels 60- la tasca d'iniciatives com les del Centre Social La
Florida i el progressiu vertebrament de noves entitats socioculturals al barri (basicament. esportives i folklorico-regionals) aniran millorant aquesta situació.
Només dos anys després de I'obertura del Florida, al 1960, al vei barri de Pubiila Casas
(a cinc minuts escassos de I'avinguda Miraflores, on el Florida era empla~at),es va
aixecar una nova sala de dimensions i caracteristiques molt similars: el Cine Navarra,

construít a I'avinguda del Torrente (actual avinguda Severo Ochoa), molt a prop de
la cantonada amb el carrer Amapolas.
La nova sala (de la qual ens ha estat impossible localitzar I'expedient de construcció,
els planols o la sol.licitud d'enderroc) era també propietat de Tarrazón i Balafia, que
la van incloure -juntament amb els cines Victoria i Alhambra- a I'empresa Circuito
Cinematografico, S.A.
L'aforament de la sala sobrepassava ampliament les 1.000 localitats. Tal com ens
explica Clara Parramon -directora de I'Arxiu Historic de I'Hospitalet i veina de
Pubilla Casas-, aquesta gran capacitat i la céntrica situació en el barri faran del
Navarra alguna cosa més que un cine: a causa de la carencia d'altres locals de reunió
a Pubilla Casas, el Cine Navarra es va convertir al llarg dels anys 60 i 70 en el veritable centre de reunió social del barri, on es realitzaran moltes activitats de les incipients entitats culturals. que sortiran dels bars i les cases particulars per aixoplugarse a I'escenari i el pati de butaques del cine.
I no solament aixo: el nou cinema esdevindra també un punt de referéncia inconfusible per als veíns, en uns anys on barris com la Florida oPubilla Casas encara s'estaven construínt. on s'obrien nous carrers que no tenien nom -o, si el tenien, la gent
no hi estava familiaritzada-, on no era senzill citar-se amb persones que no coneguessin el barri sense poder recorrer a algun punt de facil localització. I el Navarra ho
era: estava situat just a tocar de la cantonada on es va instal4ar d'antuvi el mercadillo del barri; al costat de la seva porta es trobava la primera -i, durant anys. I'única- bústia pública de la zona, la parada de taxis i una de les primeres oficines bancaries del barri.
L'ambient del Navarra era el tipic dels cinemes de barris obrers: programes dobles.
sovint de repris o acompanyats amb varietats, i una nodrida i sorollosa clientela molt
aficionada a les pipes. els entrepans... i els contactes amorosos en la foscor de la sala.
A falta de balls o altres llocs on poder alternar, la gent jove del barri no tenia cap més
alternativa que refugiar-se al Cine Navarra. Jaume Tarrazón ens recorda que al
Navarra van actuar figures de la canción española com Juanito Valderrama o Manolo
Escobar, aixi com també es va llogar sovint la sala a entitats folkloriques del barri perque realitzéssin els seus festivals i actuacions. El gran aforament de la sala i la disponibilitat d'escenari i camerinos amb sortida independent la feien molt adequada per
a aquest tipus d'espectacles. Clara Parramon té molt bons records de I'ambientas que
es formava tant al bar com a la sala del Navarra, ja fos a la nit o en matinals de diumenge, durant la celebració d'aquells festivals flamencs que, amb el temps, han esdevingut el Memorial Antonio Mairena. Recorda I'esfors que feien les penyes flamenques del barri per combinar la meritoria actuació de cantaores aficionats amb la
presencia d'alguna figura vinguda d'altres llocs d'Espanya.

També algunes escoles de la zona havien usat el cine per realitzar festivals de final de
curs O lliurarnents de premis als seus alurnnes.
Clara Parrarnon recorda haver participat en una altra activitat al Navarra, pero no
artística sino política (en un rnornent en qué aquestes activitats no eren gaire ben vistes pel regirn). L'anecdota ens parla d'un petit «escamot» de joves antifranquistes
que, aprofitant els rninuts de descans entre pel.lícules, van entrar un diurnenge a la
tarda sirnultaniarnent als cines Navarra i Rívoli amb intencions subversives: rnentre
uns quants repartien fulls volants entre els espectadors. un altre, armat amb un
rnegafon, dirigia un breu discurs a ['audiencia, tot rnanifestant-se contra la dictadura. L'acció deuria durar una mica més de dos minuts, ja que aixi que s'acabaven els
fulls, tots fugien corrents, abans que no arribessin «els grisos». Aixo era al comengament dels anys 70, quan la lluita antifranquista tenia a I'Hospitalet un gran pes específic.
A més d'aquestes activitats, durant la transició democratica el Navarra fou escenari
de nornbrosos mítings politics rellevants i de I'actuació d'artistes catalans com Joan
Manuel Serrat -que va passar per Pubilla Casas abassegadorament- o La Trinca.

Els empresaris del Cine Navarra programaven en aquesta sala les rnateixes pel.lícules
que als cines Monumental de Mataró, Victoria de Badalona i Goya de Santa Colorna
de Gramenet. tots de la seva propietat.
Davant I'escomesa de la crisi, el Navarra va resistir heroicarnent fins al 1987, pero el
2 de febrer d'aquest any va tancar per sempre les portes. La darrera pel.llcula que s'hi
va projectar fou Blue Velvet, de David Lynch. que tarnbé va cloure la vida del Cine
Oliveras.
La darrera actuació de Tarrazón i Balaha sobre el cens de cinemes hospitalencs tindra
lloc al 1964 i, corn a escenari, el mateix barri de Pubilla Casas: al febrer d'aquell any,
demanen autoritza~ió'~'
per construir I'anomenat Cine Rívoli en un solar del carrer
General Manso, al xamfra amb I'Antiga Travessera. La nova sala passara a formar part
-juntarnent amb el Florida- de I'ernpresa Cines y Espectáculos Florida, S.A. i sera la
de major capacitat de la ciutat: 2.174 butaques, repartides en 1.212 de platea, 554de
club i 408 de general.
L'arquitecte que signa els planols, Manuel Puig Ribot. fara constar a la memoria
adjunta que el pressupost aproxirnat de la totalitat de les obres ascendia a 5.964.000
pessetes. Aquesta xifra, que avui ens resulta ridícula pera una obra d'aquesta mag-
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I I'afany especulatiu de I'empresa promotora i la manca d'atenció per part de les institucions es van ocupar que aquesta situació es mantingués practicament inamobible
fins entrats els anys 80.
La baixa qualitat de vida que oferia Bellvitge en aquells anys va fer que les persones
que hi havien anat a viure -atrets pel reclam publicitari «En Bellvitge hay vida»- no
se sentissin arrelades al barri ni satisfetes del lloc on vivien, que no s'identifiquessin
amb el seu entorn (que, sovint, era arid i ingrat amb els qui I'habitaven) i, per tant,
no veiessin el seu barri com un lloc on poder gaudir del temps lliure sinó, simplement,
com un lloc on anar a dormir després de treballar: una ciutat dormitori.
La tasca de I'Associació de Veins i de les escasses entitats que van anar sorgint en
aquests temps dificils -de carrers mal asfaltats, inundacions periodiques i delinqüencia juvenil- aniran humanitzant Bellvitge, canviant la seva imatge i, el que és
més important, modificant també ['actitud de la gent respecte al barri. Al mateix
temps, I'Ajuntament democratic mostrara una creixent sensibilitat amb els problemes
de Bellvitge i, poc a poc, la situació al barri anira millorant en tots els aspectes.
No obstant aixo, passaran anys fins que els habitants de Bellvitge vegin el seu barri
com un espai on poder divertir-se i, mentrestant, seguiran buscant distraccions a
altres Ilocs. Pero, abans que aquesta tendencia canviés. I'exhibició cinematografica va
arribar a Bellvitge.
I no hi va arribar modestament, sinó amb la pretensió d'instal.lar al barri un complex
cinematografic de gran capacitat. proporcional al nombre d'habitants de Bellvitge.
Segons ens explica Jaume Campreciós, hi havia el projecte empresarial de construir
entre quatre i sis sales de cinema al centre del barri. a la Rambla de la Marina; sales
molt properes entre si pero amb una programació variada, en les quals els veins del
barri poguessin escollir entre diverses pel.licules sense necessitat de desplagar-se lluny
de casa seva. En definitiva: la filosofia que impulsara el fenomen de les multisales
pocs anys després.
D'aquest suposat projecte, la documentació consultada només en reflecteix una part,
doncs els número de sales a construir es va anar reduint fins a quedar limitat a dues.
Al 7 de juny de 1971, el constructor Alberto Izquierdo demana aut0ritzaci6"~ per
aixecar dos edificis destinats a cinema i locals comercials a les parcel.les senyalitzades
amb els codis L-37 i L-38 (corresponents als números 140-158 i 170-188 de la Rambla
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de la Marina) del polígon de Bellvitge. El segon d'aquests edificis no es va arribar a
construir i el primer, acabat a final del 1973- es va convertir en el Cine Lumiere
(escrit a I'espanyola, sense accent), adquirit i explotat durant gairebé 13 anys per
I'empresa Campreciós-Mitjavila.
Poc després de construir-se, al Lumiere li va sortir competencia a I'altra banda de la
Rambla de la Marina:'just enfront, I'empresari exhibidor Josep Maria Sansalvador
(propietari dels cines Club i Sándor, a Cornella) va obrir una nova sala. el Cine Marina.
de caracteristiques molt similars a les del seu vei de I'altra banda del carrer.
Tornant al testimoni de Jaume Campreciós, ens hem de referir a la nostra afirmació
sobre la resistencia que presentaven els habitants de Bellvitge a consumir activitats
de lleure al seu propi barri: tot i que es trobaven en una zona tan populosa, ni el
Lumiere ni el Marina van ser mai un gran negoci; registraren una assistencia mitjana
de públic inferior a la resposta que es podia esperar duna clientela potencial tan
nombrosa.
Al cap d'uns quants anys, Campreciós i Mitjavila van arribar a un acord amb el Sr.
Sansalvador per gestionar i programar e115 les tres sales propietat d'aquest empresari, t a n t a Cornella com a I'Hospitalet. D'aquesta manera, les dues sales de Bellvitge
quedaven a les mateixes mans.
Consolidada laja coneguda crisi. el cine Lumiere tancara les portes a I'abril del 1986.
i sera el segon a desapareixer (després de I'Stadium) de la cadena Campreciós. Poc
abans havia deixat d'existir el Marina. Ambdós edificis han sobreviscut en la seva
estructura externa a I'allau de canvis al barri: el Lumiere, compartimentat en botigues, bars i locals comercials diversos; el Marina, convertit en unes galeries comercials
que -com en altres casos- han conservat en la seva denominació el nom de I'antic
local cinematografic: Marina Center.

5.3. El reflex de la crisi a les sales (1973-1991)
Al llarg del punt 5.2 hem anat desgranant la historia de totes i cadascuna de les sales
de cinema que van existir a í'Hospitalet després de la Guerra Civil, ja fossin inaugurades a partir del 1940 o existents ja a la decada dels 30 i remodelades i rellancades
com a cinemes «moderns».
A excepció del Constelación i I'bpera -dos cinemes que neixen en unes circunstan-

cies especials. les mateixes que condicionaran la seva prematura desaparició- totes
les sales ressenyades tenen una característica comuna: després d'una etapa de gran
éxit. viscuda per la majoria, a mitjan dels anys 70 comencen a patir una crisi que, pro-

gressivament, fara que disminueixi I'assistencia d'espectadors a les seves sessions,
cosa que provocara inevitables i creixents perdues economiques als seus empresaris.
Aquesta crisi i els seus efectes desencadenaran, en menys de vint anys de la historia
recent de la nostra ciutat, un procés en cadena de tancament d'aquestes sales de
cinema.
Unes sales que -si n'exceptuem el Cine Rambla, actual Rambla C i n e m e c no van
adoptar I'estrategia de reconversió en complexos multipantalla (que va salvar la vida
a molts cinemes de Barcelona i altres ciutats catalanes) i es van anar consumint als
barris que les havien vist neixer -i brillar, en i'epoca d'esplendor- intentant introduir petites variacions a la seva marcida programació, mentre el públic de tota la vida
els feia el salt i les abandonava.
Aquest procés crític, que es repeteix a tots els exemples que vulguem buscar -a
excepció dels casos dels cinemes de Bellvitge, que per les seves circunstancies territorials i temporals ja van neixer massa tard per gaudir d'una epoca daurada- s'ha
explicat popularment a partir de la competencia que els audiovisuals d'ús domestic
4 s a dir, primer la televisió i després el video-van exercir sobre el cinema relegant
la contemplació de pel.lícules en pantalla gran i sala fosca a una posició cada cop
menys avantatjosa entre les opcions de lleure de les classes populars.
Pero les causes de la crisi del cinema -en general- i dels cines de barri en particular
no s'expliquen de forma tan senzilla; són la combinació d'un seguit de factors que,
poc a poc. aniran prenent al cine el seu gran poder de convocatoria, la seva preeminencia per sobre dels altres possibles entreteniments de masses, i faran caure
damunt el negoci de I'exhibició cinematografica una ombra d'incertesa que -en opinió d'alguns empresaris- va estar a punt de fer-lo desapareixer.
En primer Iloc, com hem dit, I'aparició de la televisió a Espanya a final dels anys 50,
sera una primera competencia per al cinema: una forma de tenir la informació i la
distracció que proporcionava el cine (si be, bastant menys espectacular) sense sortir
de casa i sense pagar entrada.
Aquest factor, tanmateix, tindra una incidencia lenta. a llarg termini, ja que molts
espanyols trigaran anys a tenir un aparell de televisió a casa, i es conformaran a veure
alguns programes als bars, a casa d'algun veí o familiar mes acomodat o als incipients
tele-clubs. L'efecte maxim del factor Nno es produira fins a la fi dels anys 60.
Al llarg de la decada dels 60 hem de tenir en compte, també, una progressiva millora del nivel1 de vida i del poder adquisitiu dels catalans, que es traduira en un paulatí canvi d'habits en tots els ambits i, naturalment, pel que afecta al temps lliure i a la
forma de gaudir-ne, potser ja no tan unidireccionalment dirigida al cinema.

En aquest sentit. al 1968, I'lnstituto de Opinión pública editara un estudi sobre la
situació del cinema a ~ s ~ a n ~ on
a ' "constata I'existencia d'un cexcés d'ofertantsn en
I'ambit del negoci de I'exhibició cinematografica. Segons els investigadors. 8.000
sales de cinema representaven molt més que no necessitava la demanda, i moltes
1
seguien obertes només com a herencia d'una epoca anterior, «quan el cine era practicament I'única distracció de les masses*.
Un reflex d'aquest procés de millora economica sera, en primer Iloc. la creixent generalització de I'ús de I'utilitari o cotxe familiar -que permetra a la població que hi
accedeix una major mobilitat en el seu temps de Ileure. sense necessitat de dependre
dels transports publics- i, més endavant, la moda de les parcel.les al camp. els campings, els apartaments o xalets de platja o muntanya: les anomenades (ísegones
residencies», que coparan els caps de setmana i peroodes de vacances d'una gran part
d'hospitalencs i ciutadans de nuclis urbans simiiars al nostre. Ciutadans que, abans de
tot aixo, passaven sovint els caps de setmana al cine del seu barri. Ara be, també és
cert que aquesta situació de crisi es manifestava a Espanya de forma mes suau -o,
podriem dir. en una fase anterior- que a la resta dels paisos europeus. Aixo era perque Espanya, per la seva situació política i el seu encara escas desenvolupament
economic, es trobava en un estadi inferior d'evolució socioeconomica que la resta del
continent, cosa que afectava Iogicament el consum i el lleure dels ciutadans.
L'anomalia d'aquesta situació és confirmada per César Santos Fontenla, que encara a l
1966 escriu i explica: «El cine en España [..,] es barato en comparación al nivel deprecio~
de los artículos de primera necesidady més aún de las restantes diversiones. Si a
ésto sumamos que e l automóvil es todavía privilegio de unas determinadas capas
sociales, que las especialísimas reglas morales que rigen nuestras costumbres han
hecho del cine e l punto de cita casi forzoso de las parejas medias, que el doblaje obligatorio elimina el problema que los subtífulosplantean en paises de desarrollo similar a l nuestro y que el pluriempleo masculino sumado al desempleo femenino da
lugar a que con frecuencia las mujeres casadas pasen gran parte de sus tardes vacías
en los cines de barriada, tenemos algunos de los datos clave de la inmensa frecuentación cinematografica de nuestro país».'85
A part de les causes generals. extensibles a qualsevol població catalana o espanyola,
a I'Hospitalet s'ha de sumar un seguit de factors que van empitjorar encara més el
panorama de I'exhibició cinematografica. Els dos grans empresaris de I'Hospitalet,
Jaume Tarrazón i Jaume Campreciós, coincideixen a afirmar que el fet que els seus
cinemes no tinguessin la categoria xd'estrenan -ni poguessin aconseguir-la de cap

'"valeria camporesi. 1993, p. 71.
,m,
op. cit.. p. 73.

manera, a causa de les reticencies del lobby d'empresaris barcelonins que no volien
perdre el monopoli- va generalitzar un gran desinteres per la programació dels
cinemes de barri.
Cal sumar a aquest factor les cada cop millors comunicacions entre I'Hospitalet i Barcelona. El Metro ja arribava aleshores a Santa Eulalia (Linia 1) i Collblanc, Pubilla
Casas, Can Vidalet i -mes endavant Sanfeliu- (Linia 5). Aquest procés d'apropament
fara un pas endavant al 1987. amb la inauguració de cinc noves estacions de la Linia
1 del Metro de Barcelona en territori hospitalenc (Torrassa, Florida, Can Serra,
Rambla Just Oliveras i Avinguda del Carrilet) que faran encara rnés curta la distancia
entre la Ciutat Comtal i I'Hospitalet.
La població hospitalenca va comen$ar a deixar d'anar als cinemes de reestrena del
barri. Preferia els cinemes barcelonins, ara molt més propers, que oferien pel-licules
de major interes i una programació més variada. Encara que al 1985 la pressió dels
empresaris de la rodalia barcelonina va aconseguir que les pel.licules d'estrena arribessin a I'Hospitalet i altres ciutats de les comarques properes, les sales de la ciutat
feia temps que s'encaminaven cap a la desaparició.
p o cque
o olvidar otro factor
José Gutiérrez ho diu aixi de clar al 1 9 ~ 5 : ' ~ ~ ~ ~ a r nhay
decisivoy, por lo general, poco subrayado: e l deterioro de las salas de exhibición. Está
claro que los grandes beneficios de los años de vacas gordas han hecho que los
empresarios del sector tiendan a l més completo inmovilismo. No hemos conocido en
nuestra ciudad ningún intento de reconvertir viejas salas en multicines, ninguna
voluntad de mejorar la exhibición y la programación... Por e l contrario, salvo honrosas excepciones, la mayor parte de nuestros cines adolecen de los siguientes atentados contra e l consumidor: asientos incómodos, servicios malolientes, ruidos incontrolados de grupos de espectadores, pantallas oscuras, sonorización inapropiada, copias
en mal estado, cortes para adecuar los horarios, publicidad cuando se apagan las
luces y con anuncios repetidos hasta la saciedad, bajada de las cortinas cuando todavia no ha acabado la proyección...
»Seguramente se considera que el público carece de criterios y que puede aceptar
cualquier cosa cuando el hecho es que, con el tiempo, la gente se ha ido haciendo
más exigente, sobre todo cuando ha tenido una alternativa que dependía solamente del acto de aoretai un botón),.
Un altre aspecte diferencial de I'Hospitalet, que ha fet que només romangui obert un
cinema a la ciutat -a diferencia d'altres ciutats popuioses, com Mataró- es el monopoli de la gran majoria de les sales a les mans de tan sols dos empresaris.

Després d'uns anys d'anar arrossegant la crisi del negoci de I'exhibició, Campreciós i
Tarrazón no es van atrevir -segons paraules de Tarrazón- a aventurar-se a convertir alguns dels seus cines en multisales seguint la tendencia que s'estava imposant a
moltes sales de Barcelona que es resistien a tancar. Van preferir tancar-los i dedicar
els solars a altres activitats mes lucratives o menys arriscades, encara que anys després
se'n penedissin, tot pensant que la multisala hauria salvat la vida d'alguns cinemes de
barris populosos, com el Navarra, el Florida o I'Alhambra. D'aquesta manera, I'actitud de només dues persones va ser decisiva en el futur del cens de cinemes de la ciutat. Possiblement. si la propietat de les sales de I'Hospitalet hagués estat més repartida, menys monopolitzada, potser la constancia d'algun empresari hauria permés
que, durant la primera meitat de la decada dels noranta, I'Hospitalet hagués disposat d'alguna cosa mes que de I'únic cine -el Rambla- que va perviure entre el tancament del Continental i la recent obertura dels Cines La Farga.
Aquest cinema solitari, el Rambla, s i que es va convertir en multisala: al 1989, quan
els seus propietaris van comprendre que la multiplicació de les pantalles era I'única
solució per fer rendible el negoci. Llavors, a la ciutat ja només li quedaven dos cinemes i I'altre, el Continental, portava anys funcionant com a cinema d'estrena (tal com
hem explicat al capitol corresponent a la biografia d'aquesta sala). Jaume Tarrazón
ens explica que es va plantejar convertir-lo en multisala. pero que finalment la idea
va quedar descartada per culpa de certes caracteristiques de construcció de I'edifici
original, que encarien i dificultaven molt la transformació de I'immoble. Com hem
explicat anteriorment, aquesta remodelació s'esta produint al 1996. enmig del que
sembla un renaixement de I'exhibició cinematografica a la ciutat.
S i a tots aquests factors comentats afegim I'aparició, al comencament dels anys 80,
del video com a nova possibilitat d'esbarjo domestic. seguida d'un inacabable floriment de video-clubs a qualsevol cantonada, comprendrem que els cinemes de barri
tenien els dies comptats. I I'Hospitalet n'és un exemple immillorable.

El Cine Alpes

E l projecte del Cine Alpes va neixer mort. Era un projecte sense cap ni peus, sense
contacte amb la realitat: no tenia cap sentit obrir una nova sala de cinema en una
ciutat i en un moment en que els locals ja consoiidats estaven tancant per falta de
públic, victimes d'una crisi que feia apareixer els cinemes de barri com un espectacle
passat de moda, mancat d'atractiu comercial davant de noves possibilitats de lleure
com el video domestic o les segones residencies de cap de setmana.
E l testimoni de diversos veins del barri de Sant Josep ens explica que al final deis anys
70, quan va ser construit el bloc d'habitatges que ocupa els números 139.143 de i'an-

t i c carrer Alps, (avui. avinguda Josep Tarradellas), entre el carrer Rodés i I'Avinguda
Isabel la Catolica, es va dotar la seva planta baixa d'un espaiós local comercial, gairebé tan ample com la fa~anade I'edifici i amb una fondaria considerable,
Aquest local va ser equipat amb butaques, pantalla de projeccions. sistema de megafonia i tots els elernents necessaris per instal.lar-hi un cinema. A més, disposava d'un
ampli hall, visible des del carrera través d'unes portes de vidre on es va fixar un cartell que deia: «Cine Alpes. Próxima inauguración».
Malgrat tot, el local mai no va ser inaugurat com a cinema. La curiositat per veure
com seria el suposat nou cine del barri va fer a alguns veins acudir a un miting politic que s'hi va celebrar durant la campanya electoral de les primeres eleccions municipals de la democracia, al 1979. Segons el seu testimoni, el local semblava acabat i a
punt per a posar-se en funcionarnent. Pero no va ser aixi. Després d'uns quants rnesos,
el cartel1 de Próxima inauguración fou retirat de les portes, les intal.lacions de la sala
van ser desmantellades i el hall va ser convertit en un local independent, ocupat des
de fa anys per un concessionari d'automobils.
No sabem qui va ser I'empresari promotor de la iniciativa del Cine Alpes. pero sembla prou evident que no era cap dels exhibidors que ja treballaven aleshores a
I'Hospitalet, i ens atrevim a afirmar que --segurament- tampoc no era cap altre
empresari del sector de I'exhibició: qualsevol persona coneixedora de la forta crisi
que estava patint el rnón de les sales de cinema no hauria invertit temps ni diners a
bastir un nou cine, destinat al fracas abans d'obrir.
Aixi doncs, descansi en pau el nonat Cine Alpes

