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o fa gaire a la Fnac de
l’Illa, a Barcelona, van
convocar un concurs de

posos, derivació catalana dels pon-
gos («On el poso?», «¿Dónde lo
pongo?»). El concurs tenia, a més,
una part de trobada entre els parti-
cipants, que un cop sabien el resul-
tat de la votació popular podien in-
tercanviar els seus posos.

Col·leccionar posos té dos ves-
sants: l’inconscient, pel qual a la
llar es poden acumular posos
(quan ja no hi caben es guarden al
calaix, i esdevenen aleshores ficos,
«On el fico?»), i la del col·leccio-
nista, a qui se li suposa una irònica
atracció pel kitsch.

En el primer cas, la tipologia
dels acumuladors de posos té dife-
rents variants. Existeixen els viat-
gers a llocs de peregrinació com
ara el Vaticà, Lourdes, Fàtima i,
òbviament, Montserrat. Al costat
d’una miniatura de plàstic de la
Moreneta hi podem trobar una am-
polla del mateix material amb for-
ma de Mare de Déu de Lourdes i un
ninotet que reprodueix la imatge
d’un guàrdia suís del Vaticà.

Altres acumuladors de posos
senzillament no han evolucionat:
es regalen ells mateixos Tours Eif-
fel, quan, a París, el record del tu-
rista comme il faut ha estat en els
darrers anys fer-se una foto al cos-
tat de la piràmide del Louvre. Això
sí, la gràcia és haver llegit abans El
codi Da Vinci.

Hi ha el poso regal d’empresa.
Alguns dels quals són més aviat fi-
cos perquè directament van al ca-
laix. De fet, haurien d’anar a la
brossa sense cap mena de manies.
De què serveix que et regalin un
aparell per mesurar l’alcohol que
has ingerit al mateix sopar on has
rebut l’obsequi?

Els casaments i els batejos fan
més mal del que no sembla, i algu-
na andròmina-record-de-l’enllaç
s’apunta a l’exèrcit d’objectes que,
per què no dir-ho, poden tenir certa
noblesa. Un poso no és sempre un
objecte obtingut de franc. A vega-
des poden costar molts diners.

N

Continuant amb les noces, els
damnificats no són només els con-
vidats sinó els nuvis. Encara ara
pot caure alguna figureta de Lla-
dró, un escut heràldic amb els cog-
noms de la parella o un pallasso de
cristall de Murano. Sort que les
llistes de noces tenen truc, i que
tampoc fa lleig donar el número de
compte corrent.

Però el poso també té una funció
balsàmica. Quants posos hi ha a la
feina. Jo a la redacció gairebé en
veig un a cada taula. Un camell (o
dromedari), peixets de plàstic de la
pel·lícula Nemo que neden damunt
de l’ordinador, una bola de neu
amb el macabre record de la presó
d’Alcatraz, una simpàtica vaqueta,
un nino articulat, la sorpresa d’un

ou Kinder i unes castanyoles de
plàstic.

Un altre grup d’acumuladors de
posos són autèntics cercadors de
joies com ara els quadres de vidre
amb una serigrafia representant es-
cenes orientals. Han fet del mal
gust virtut, perquè la significació
de l’objecte es transforma. Al
Macba, l’exposició de Carlos Pa-
zos és un clar exemple de com el
mal gust no és una qüestió estètica,
sinó d’actitud. Quan el posseïdor
d’un poso hi veu la nostàlgia i la
ironia en capgira el significat, fins i
tot dóna identitat i sentit al poso,
que tot i que el vas maleir el dia que
te’l van regalar, acabes per sentir-
hi afecte. Aleshores reivindiques
que el poso no esdevingui ficu.

Que el «poso» no esdevingui «fico»
a peu de carrer / JAUME VIDAL

Els records de viatge, els objectes dels «xinos», les figuretes de la iaia, el regal de
l’amic invisible i l’objecte promocional plantegen el mateix problema: «On el poso?»

Els posos que s’exposaven a la Fnac de l’Illa. / J.V.

LA CRISI DEL CIRC

�  El director del Circo
Americano, Mauro Fag-
gioni, proposa que es faci
un referèndum a la ciutat
de Barcelona perquè la
gent sigui la que decideixi
si vol veure animals a la
pista. «Fa un any que hem
demanat una entrevista
amb el senyor Portabella
[segon tinent d’alcalde a
l’Ajuntament de Barcelo-
na] i no ens vol rebre, per
quatre polítics que no vo-
len animals aviat hi haurà
nens a Catalunya que crei-
xeran sense veure circ»,
augura l’empresari circen-
se. El mateix responsable
considera que Portabella,
és el «principal problema»
que té el circ en aquests
moments per la negativa
del regidor als números
d’animals salvatges.

«El circ s’enfonsa»
Per Faggioni, la decisió de
Barcelona de prohibir els
animals, que va ser apro-
vada per tots els partits en
un ple municipal l’any
2004, està provocant un
efecte dominó en altres
ciutat de Catalunya i cada
vegada és «més complicat
trobar ciutats on poder
anar a treballar». L’últim
cas va ser Lleida, que tam-
bé ha prohibit els circs
amb feres i elefants. Els
ajuntaments prohibeixen
els animals tot i una decla-
ració del Parlament Euro-
peu a favor de considerar
els circs tradicionals amb

animals com a element de
la cultura europea. Fonts
del departament de Cultu-
ra han assegurat que la
problemàtica dels animals
està «sobre la taula» de la
futura regulació. Segons
Faggioni, «el circ a Cata-
lunya s’està enfonsant i
per culpa dels polítics ca-
talans no hi haurà circ si
segueixen aquest camí».
«Nosaltres no podem ple-
gar com fa Poltrona per-
què hi ha 130 persones al
nostre circ; hem d’aguan-
tar com sigui», comenta el
director de l’Americano,
que afegeix: «Si no hi ha
solucions acabarem mar-
xant de Catalunya i només
actuarem de Tarragona
cap avall. No recordo en
els meus 58 anys un el circ
tan buit com aquests dies a
Barcelona, molta gent vol
veure animals i no pot, si
ens fan posar gàbies més
grans ho farem, però hem
de poder treballar.»

«Privilegis» al Soleil
Faggioni també creu que
hi ha circs que tenen privi-
legis de les administra-
cions, i cita el cas del que-
bequès Cirque du Soleil:
«Nosaltres paguem
40.000 euros per estar al
Fòrum, al Soleil no li fan
pagar res.» En el mateix
sentit s’expressa el Circ
Raluy. Per al seu director,
Carlos Raluy, «quan ve el
Soleil les administracions
sempre s’abaixen els pan-
talons».

El Circo Americano proposa
un referèndum a Barcelona
per permetre els números

d’animals salvatges
M. BARRERA / Barcelona

Moment d’una actuació del Circo Americano. / LLUÍS CRUSET

� El film de Cesc Gay
Ficció va aconseguir ahir
l’Astor d’Or, el màxim
guardó del Festival Inter-
nacional de Cinema de
Mar del Plata, a l’Argenti-
na, mentre que el film ar-
gentí M, de Nicolás Privi-
dera, va assolir el premi
«Ernesto Ché Guevara» i
Ciudad en celo, d’Hernán
Gaffet, va merèixer el pre-
mi del públic.

La pel·lícula de Cesc
Gai recull un tema comú a
diversos films vistos en el
festival: la crisi creativa
d’un director de cinema
(interpretat pel català
Eduard Fernández) que
busca la inspiració perdu-
da i els sentiments de con-
fusió, angoixa o solitud
que sofreixen els homes i
dones que van arribar als
quaranta anys.

Per la seva banda, M

aborda la ferida oberta per
les desaparicions ocorre-
gudes en l’última dictadu-
ra argentina (1976-1983) a
partir del cas d’una dona
que va ser segrestada.

El director català, satis-
fet pel triomf en el festival,
va remarcar que el seu film
explica «la història d’un
sacrifici». Ficció també va
ser premiat com a millor
llargmetratge de la compe-
tició oficial, en què com-

petien quinze llargmetrat-
ges més, per l’Associació
Catòlica Mundial per a la
Comunicació.

Altres competidores en
el festival, com ara l’ar-
gentina La peli i la coreana
Woman on the beach (Do-
na a la platja) destaquen la
importància de les rela-
cions amoroses en la vida
d’homes i dones per supe-
rar els moments de soledat
i angoixa.

«Ficció», de Cesc Gay, guanya el primer
premi del festival de Mar del Plata
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