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Joan Dausà actua al paratge 
de Santa Cristina de Lloret
La música torna al singular paratge de l’ermita de 
Santa Cristina, entre mar i muntanya, a tocar de 
Lloret de Mar. Iniciarà el cicle el músic Joan Dausà 
(avui, 22.30 h), que hi interpretarà el nou disc On 
seràs demà? L’Obreria de Santa Cristina també hi 
portarà, els pròxims divendres, Maria del Mar 
Bonet, Mon Roth i Indira Ferrer amb Antoni Mas. 

El pianista Paul Lewis dedica 
tot un recital a Beethoven 
El britànic Paul Lewis serà avui (22 h) el primer dels 
sis grans pianistes que actuaran al Festival de 
Torroella de Montgrí, a l’Auditori Espai Ter. El músic 
interpretarà quatre sonates de Beethoven, després 
d’haver-ne enregistrat la integral de les 32 sonates 
per a piano. Juntament amb la interpretació de 
Schubert, li ha valgut el reconeixement mundial.
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Avís de l’ONU: 90 dies per respondre a les víctimes del franquisme
aclarir el parador dels seus éssers 
estimats. La majoria de testimonis i 
familiars ja són molt grans. És ur-
gent que Espanya adopti com a im-
mediata prioritat la recerca de la ve-
ritat i, en particular, la sort i el des-
tí de les persones desaparegudes”. 

L’informe critica una llei de me-
mòria històrica limitada, l’absència 
de pressupost per a la seva imple-
mentació, la vigència de la llei d’am-
nistia, la impunitat dels botxins, la 
manca d’una llei per accedir a la in-
formació, la dificultat per cercar als 
arxius i l’absència d’un pla nacional 
de recerca de desapareguts. 

El director general de Relacions 
Institucionals de la Generalitat i 
amb el Parlament de Catalunya, Mi-
quel Puig, valora molt positivament 
l’informe: “És encertat i potent, i 
denuncia que l’estat espanyol no té 
política de memòria, la qual cosa és 
gravíssima”. Puig, però, no confia 
que el govern espanyol faci cas de 
les recomanacions: “No crec que fa-
ci gairebé res, i si ho fa serà pur ma-
quillatge, perquè no hi creu. El PP 

Imatge d’un dels 4.600 desapareguts dels quals es 
vol descobrir el parador amb mostres d’ADN. X. BERTRAL

diu que amb la Transició es va es-
borrar tot el passat”. Puig defensa 
que, a diferència de l’espanyol, el go-
vern català sí que té una política de 
memòria: “Tenim el Memorial De-
mocràtic i des del 2009 una llei de 
fosses comunes. Dels 4.600 desapa-
reguts inscrits en el cens, hem tro-
bat alguna pista de la trajectòria de 
2.100 casos”, argumenta. Puig deta-
lla que el comitè de fosses comunes 
treballa ara en el Banc d’ADN que 
reivindiquen algunes famílies. L’ob-
jectiu és recollir mostres dels fami-
liars per identificar els més de 4.000 
morts colgats en cunetes, trinxeres 
i fosses comunes, víctimes de la 
guerra i de la repressió. Malgrat tot, 
Puig alerta que el procés serà lent: 
“Jurídicament és complex”.  

Roger Heredia, familiar d’un 
desaparegut, és un dels impulsors 
del Banc d’ADN. “L’informe no és 
vinculant, però és un toc d’atenció 
–assegura–. Estem esperançats, no 
tant amb el govern espanyol com 
amb el català, que sempre s’hi ha 
implicat més”, diu.e                                                                                

No és el primer avís. Les Nacions 
Unides han reiterat al llarg dels úl-
tims mesos que el govern espanyol 
ha d’anul·lar la llei d’amnistia que 
no permet investigar els crims fran-
quistes i que ha d’escoltar les vícti-
mes de la dictadura. Aquesta set-
mana, però, el grup de treball sobre 
les desaparicions forçades de 
l’ONU ha fet públic un informe de-
finitiu i demolidor amb 42 recoma-
nacions. I posa una data: 90 dies 
perquè el govern espanyol presenti 
un pla de treball en què s’indiquin 
quines accions pensa dur a terme.  

L’ONU recorda que Espanya té 
“l’obligació”, segons el dret interna-
cional, d’assumir la seva responsa-
bilitat: “Els centenars de familiars 
amb qui es va reunir el grup de tre-
ball van manifestar una profunda 
frustració davant els obstacles ad-
ministratius i les dificultats per ac-
cedir a la informació necessària per 
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Ventura Pons reobrirà l’històric 
Cine Texas al setembre

data d’obertura serà al llarg de la 
primera quinzena de setembre, 
confirma Almazán. El gruix de les 
obres ja s’ha acabat. S’ha rehabili-
tat de dalt a baix i s’hi ha instal·lat 
tecnologia digital. S’han sacrificat 
algunes butaques per millorar la vi-
sibilitat: hi haurà un total de 600 lo-
calitats per les quatre sales de cine-
ma. La setmana que ve ja s’instal·la-
ran les noves butaques.  

El Texas es va inaugurar el 1947 i 
va ser un dels pocs supervivents de 
l’època de les dobles sessions de rees-
trena fins al 1995. Quan va passar a 
ser propietat de la cadena Lauren, es 
va transformar en una multisala amb 
estrenes comercials. El 21 d’agost de 
l’any passat va abaixar la persiana per 
falta de públic. Després d’alguns ru-
mors que apuntaven que es converti-
ria en un supermercat, tornarà a de-
dicar-se al setè art. “Serà un lloc nou 
i agradable. Volem que la gent torni 
a anar al cinema i deixi de piratejar”, 
defensa Pons, que encara no vol reve-
lar com es concretarà la programació 
i si l’oferta anirà més enllà de la pro-
jecció de films. “Serà diferent. Hi hau-
rà de tot”, es limita a assegurar, i 

apunta que l’aposta segueix l’estela 
d’altres cineastes internacionals: 
“De la mateixa manera que Nanni 
Moretti té una cinema a Roma, 
Quentin Tarantino a Los Angeles i 
els Kaurismäki a Hèlsinki”, ell reo-
brirà el Texas, al carrer Bailèn, 205, 
a tocar del barri que ha retratat en 
films com Any de Gràcia (2011).   

A Catalunya altres directors 
s’han llançat a l’exhibició, com Salo-
món Shang, que va obrir els Casa-
blanca Kaplan, i Carles Balagué, els 

cinemes Méliès. Precisament els 
Méliès van viure una reobertura i 
reconversió digital el 2012, després 
de patir un incendi. Dues sales his-
tòriques que també s’han recuperat 
recentment són el Boliche i els Ci-
nemes Girona. L’obertura recent 
del Zumzeig i el Balmes Multicine 
tanquen el capítol de bones notíci-
es del sector, i serveixen de contra-
punt a notícies com la que va avan-
çar l’ARA: el tancament d’ahir del 
Club Coliseum.e

Els antics Lauren en plenes obres ahir, al carrer Bailèn, 205. RUTH MARIGOT 

Els antics Lauren Gràcia tindran 4 sales i 600 localitats

“Hi ha bojos que estimen el cine-
ma”, afirma Ventura Pons des de 
l’altra banda de la línia telefònica. 
Aquests dies està gaudint d’unes va-
cances a Cadaqués abans de presen-
tar el projecte que l’ha tingut cap-
ficat l’últim any –fins i tot malgrat 
el lamentable accident de bicicleta 
que va patir al febrer, que el va obli-
gar a mesos de recuperació–. I no es 
tracta de l’estrena d’un nou film, si-
nó de l’obertura d’un cinema.  

El director és el principal impul-
sor de la reobertura dels Lauren 
Gràcia, que recuperaran el nom 
històric de Cine Texas. Els gestors 
seran antics directius dels cinemes 
Verdi, el reconegut programador 
Ricard Almazán i Àngels Gelabert, 
que acumulen una llarga trajectò-
ria en el món de l’exhibició cinema-
togràfica. “És un projecte en què 
portem treballant un any. No és fà-
cil”, insisteix Ventura Pons, que ha 
sigut “l’ideòleg” del projecte, per al 
qual ha fundat una nova societat. La 

BARCELONA
LAURA SERRA

Objectiu 
“Volem que  
la gent torni  
a anar al 
cinema i deixi 
de piratejar”, 
diu el director
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