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Havia una vegada, prop a Barna City, un indret perdut entre el temps i l'espai, en el qual els
Barcelonautes teniem l'Oest Americà just al costat de casa.En aquells temps existia un petit
poblat del western, al baix Llobregat, on els indis apatxes duien sang gitana a les seves venes i
els cowboys menjaven pa amb tomàquet entre tiroteig i tiroteig.Esplugues City es un altre espai
desaparegut que a molts ens ha quedat gravat en la memòria. Aquella visió fugaç que podíem
veure des de l'autopista, direcció Molins de Rei a mà dreta, quan passàvem amb els cotxes
dels nostres pares i que molts no ens la deixàvem perdre per a res del món. Amb el nas
enganxat a la finestra ens quedàvem embadalits mirant aquell solitari escenari i aquell típic
carrer de peli amb la seva Cantina, el Banc i els porxos on el xèrif esperava amagat que
apareguessin els dolents mentre una bola d'herba seca (tumbleweed) atrabesava el carrer.Tot
allò un bon dia va desaparèixer...el cementiri del costat així ho augurava i aquell poblat va
passar a millor vida amb tota aquella màgia que es va esfumar per sempre.El que assota us
segueix és un article que els amics del blog : -Historias Matritenses-han dedicat als antics
estudis Balcázar d'Esplugues City.Els autors tenen dos blogs, molt ben documentats;on reviuen
vells indrets i històries de la seva ciutat:http://historias-matritenses.blogspot.com/i on repassen
la història dels antics estudis de cinema de tota
Espanya:http://www.historias-cinematograficas.blogspot.com/ . Molt amablement m'han permès
traduir el seu article referent a Esplugues City al català i penjar-lo al blog.Gracias Ricardo y
Angel! · Estudis Balcázar i Esplugues City ·Els estudis Balcázar es van inaugurar l'any 1964 a
Esplugues de Llobregat, una localitat pròxima a Barcelona. L'empresa estava integrada per
Enrique Balcázar i els seus vuit fills.Estaven situats en un polígon industrial conegut com
"Montesa", on van estar les instal·lacions d'aquesta marca de motocicletes.Plànol i foto aèria
actual. La inauguració dels estudis es realitzà amb el western "Pistoleros de Arizona" l'any
1964. Foto pel·lícula. En el mateix any 1964 s'adquireixen uns terrenys molt prop dels estudis,
per als rodatges exteriors de les filmacions. Aquests terrenys es coneixerien com Esplugues
City, van ser construïts pel decorador Juan Alberto Soler de la productora Balcázar P.C. Serien,
després dels decorats de l'Oest de "Hoyo de Manzanares", els segons d'Espanya.Muntatge de
fotos de les ubicacions dels antics estudis d'Esplugues City en una foto aèria actual i detall de
les instal·lacions. Aquests primers decorats romandrien fins a 1967, quan van rebre l'ordre de
desmantellar-los per a la construcció de l'Autopista que passaria per allà. El 1967 es traslladen,
just davant del primer poblat, una mica més reduït i perduren fins al 15 d'agost de 1972.Durant
el rodatge de "Le llamaban Calamidad", última pel·lícula rodada a Esplugues City, es roden les
escenes de l'incendi dels decorats utilitzant-se per a la mateixa pel·lícula. Fotos de l'incendi de
Esplugues City. Autor: Angel
http://historias-cinematograficas.blogspot.com/2008/11/estudios-balczar-y-esplugas-city.html-E
dito-Mes informació interesant d'Esplugues City en un
pdf:http://www.publicacions.ub.es/refs/masinf/06462.pdf ...i recordeu....els cowboys van
imposar la seva llei a Esplugues City des del 1964 fins al 1972. The End...Fi i salut! Re-edito el
post a 29/11/08.Acabo de rebre un mail de l'Angel, l'autor de l'article, amb informació molt
interessant.Lectora, encara queden algunes restes dels antics estudis.... penjo el correu tal qual
m'ha arribat:Te mando unas fotos sobre los Estudios Balcázar, por si consideras que se
pueden añadir para completar el artículo.Una de ellas es el logotipo de la productora, en la que
se vé la estatua de Colón de Barcelona, referenciando la hegemonía de ser una de las grandes
productoras barcelonesas.En la otra te marco lo que queda de dichos estudios, te marco lo que
abarcaban los estudios en Esplugues y en ella se aprecia parte del tejado de uno de los platos
y la palmera que estaba localizada a la entrada de los estudios, es lo poco que queda de ellos.
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Haber si la Administración lo conserva y no se pierde.Los estudios y el poblado del Oeste, llegó
ha ser en una época la sucursal de actores de Hollywood en Cataluña.Un saludo, Angel.
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