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Toni Batllori

El saló immobiliari Barcelo-
na Meeting Point va tancar

ahir les portes d’una edició que
tots els especialistes consideren
que pot coincidir
amb una certa recu-
peració de l’activitat
en el sector després
de llargs anys mar-
cats per la crisi. VIURE

Enrique Lacalle

ElGovern del president Pu-
tin (62) ha estat l’únic que

ha reconegut les eleccions cele-
brades a la zona separatista de
l’est d’Ucraïna, uns
comicis que es duen
a terme en una zona
en guerra i que fa-
ran encara més difí-
cils els acords. PÀG. 3

PRESIDENT RUS
Vladímir Putin

El ple absolut que va regis-
trar dissabte passat el Pa-

lau Sant Jordi en el concert que
va oferir la banda Extremoduro
evidencia les virtuts
del grup i la fidelitat
d’una afició davant
els canvis de gust i
conjuntura.
PÀGINA 32

LÍDER DEL GRUP EXTREMODURO
Robe Iniesta

La companyia Tricicle,
composta per Carles Sans,

Joan Gràcia i Paco Mir, va cele-
brar sobre l’escenari, a Vic, els
seus 35 anys de tra-
jectòria, ambunpas-
tís ambespelmesdu-
rant la representa-
ció de Bits, l’última
proposta. PÀGINA 31

ACTORS
Tricicle

L’artista (63), conegut per
les seves tires còmiques a

La Vanguardia, ultima una escul-
tura de cinc metres dedicada a
les il·lusions perdu-
des que l’Ajunta-
ment de Barcelona,
amb l’ajuda d’em-
preses, col·locarà a
la ciutat. PÀGINA 28

DIBUIXANT I ESCULTOR

PRESIDENT MEETING POINT

ELS SEMÀFORS

SUMARI
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L’únic moment realment emocionant del
partit jugat entre el FC Barcelona i el Cel-
ta va ser el minut de silenci per Gustau
Biosca, l’últim supervivent del Barça de

les Cinc Copes, un futbolista a qui, quan el Reial Ma-
drid li va fer una oferta que quintuplicava la seva fitxa,
el seu pare va amenaçar de no tornar a obrir-li la porta
de casa si l’acceptava. Eren uns temps carregats de ro-
manticisme, en què els contractes dels futbolistes no
resultaven una ofensa als ciutadans, on les directives
no s’apunyalaven les unes a les altres, i els aficionats
sabien a quina hora es jugaven els partits.
Una vegada, a la sala París del club, es va celebrar un

debat per commemorar els 50 anys de les Cinc Copes i
em van convidar a moderar-lo. Biosca va narrar una
anècdota que explica com era el futbol a la seva època.
El Barça havia perdut clarament un partit a casa (crec
recordar que contra l’Athletic de Bilbao) i l’equip va ser

concentrat després del matx a Caldes de Montbui, com
s’acostumava a fer en aquells anys. Biosca i tres futbolis-
tes més van anar a l’únic bar obert, d’on els van fer fora
a mitjanit. Llavors algú va proposar d’anar a prop d’Es-
plugues, on coneixia un local amb copes i noies, i se
n’hi van anar en taxi amb els seus xandalls. Després de
muntar-se una festassa, van tornar a Caldes, però la
gent els va reconèixer per la Diagonal a les set del matí
i la premsa es va fer ressò de la gresca. El president
Miró Sans els va esbroncar al despatx, tot i que, quan
sortien capcots, els va xiuxiuejar que la propera vegada
l’avisessin. Corrien altres temps.
Els últims anys, la felicitat per a Biosca era passejar

pels voltants de l’estadi a fi
d’emocionar-se amb els re-
cords. Una cosa que mai no
faran alguns milionaris que
avui venerem.

PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL

De burros i elefants
Malgrat el desencant amb el
president dels Estats Units,
Barack Obama, i tenir el vent a
favor, els republicans no sem-
bla que hagin d’arrasar a les
legislatives: a cada estat hi ha
una batalla diferent. PÀGINA 6

POLÍTICA

Podem no va al 9-N
Podem es ratifica en la defensa
del dret a decidir, però evita
expressar suport explícit al
procés de participació de diu-
menge vinent. PÀGINA 14

EDITORIALS

Els temes del dia
El balanç de la presidència de
Barack Obama, en l’equador de
la seva segona legislatura; i els
bons resultats del saló immo-
biliari Barcelona Meeting
Point. PÀGINA 16

OPINIÓ

Desconnexió total
Ferran Requejo considera que
no s’ha de fer cas del Govern
central ni del Tribunal Cons-
titucional: “Cal mantenir la
convocatòria del nou 9-N di-
guin el que diguin les instituci-
ons de l’Estat. Cal que aquest
dia hi hagi urnes i cues de ciuta-
dans amb vots a la mà. És la
imatge més clara de democrà-
cia, que tothom entén. La mo-
bilització s’ha de mantenir i cal
que sigui un èxit de partici-
pació”. PÀGINA 20

TENDÈNCIES

“Mira mi pecho tatuado”
Els tatuatges, que tenen més de
cinc mil anys d’història i for-
men part de la cultura univer-
sal, es venen a la societat con-
temporània com una rendible
marca publicitària. PÀGINA 22

CULTURES

El triomf de Pikachu
EL Saló del Manga tanca les
portes després de quatre dies
d’intensíssima i divertida activi-
tat. El seu director, Carles San-
tamaria, considera que el certa-
men, que ha tornat a batre rè-
cords d’assistència, té encara
molt recorregut i necessita més
espai. PÀGINA 30

ESPORTS

Victòria verda i negra
El triomf sonat i somiat que el
FIATC Joventut va acariciar fa
dues jornades a la pista del
Reial Madrid el va aconseguir
ahir al Palau Blaugrana, on ha-
via perdut en les nou últimes
visites. Una cistella de Suton
amb 2 segons i 7 dècimes al
crono va decidir un duel vi-
brant. PÀGINA 46

ECONOMIA

La fortuna de Galícia
Inditex no entén de crisi, la
seva maquinària està greixada i
el seu fundador i màxim accio-
nista, Amancio Ortega (59,3%),
ingressarà avui 447 milions
d’euros pels dividends que li
corresponen. PÀGINA 52
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Les il·lusions perdudes

El sostenidor
compleix cent anys

Màrius Carol DIRECTOR

PÀGINES 72

PENSEM QUE...

L’operació Púnica i el 23-F

L’estrany cas
del gos gras

LA SEGONA

ÍNDEX

E l destí ha volgut que hi hagi un nexe entre l’opera-
ció Púnica i l’intent de cop d’Estat del 23-F. L’al-
calde de Valdemoro, José Carlos Boza, del Partit

Popular, elegit per majoria absoluta el 2011 amb el
45,16% dels vots, és fill del tinent de la Guàrdia Civil Mi-
guel Boza Carranco, condemnat a un any de presó per
la seva participació en l’assalt al Congrés dels Diputats el
23 de febrer del 1981. I amb la particularitat que va ser el
guàrdia civil que va sacsejar l’aleshores vicepresident del
Govern, Gutiérrez Mellado, una imatge gravada en la
ment de molts espanyols. El seu fill José Carlos Boza, que
havia treballat a Renfe abans de fer política municipal,
serà rellevat els propers dies com a alcalde de la ciutat
madrilenya de Valdemoro, on la Guàrdia Civil té la seva
cèlebre acadèmia, fundada el 1855 pel segon duc d’Ahu-
mada. José Carlos Boza és a la presó madrilenya de Soto
del Real, per decisió del jutge que investiga la trama de
l’operació Púnica.

Queden aspectes per concretar, però ja es pot
afirmar que Barcelona tindrà una escultura del
dibuixant i escultor Toni Batllori, autor de
la tira humorística diària a les pàgines de Política

de La Vanguardia. L’obra porta per títol Malip, i respon a
les inicials de monument a les il·lusions perdudes. L’Ajunta-
ment s’ha compromès a trobar una ubicació per a l’escul-
tura, finançada mitjançant el micromecenatge en la seva
fase inicial per una setantena d’amics de l’autor i en la
fase final per algunes empreses. Part dels diners –uns
30.000 euros– que al final es recaptin seran destinats a
l’oenagé Pallassos sense Fronteres. Explica Batllori que
va concebre l’obra com un homenatge als amics i subrat-
lla que conté una branca de pi bonsai com a símbol d’es-
perança, però al final el missatge ha acabat derivant cap
al balzaquià concepte de les il·lusions perdudes: tot un
exercici de maduresa i humilitat que fa seu la ciutat de
Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona
ha decomissat un gos vacu-
nat, censat i amb xip identifi-
cador, perquè creu que el
seu sobrepès és una forma
de maltractament i abando-
nament, tot i que la seva
família –i en especial la pro-
pietària, una nena– ha inver-
tit molts recursos econòmics
i judicials per recuperar-lo.
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Fa un segle que
Mary Phelps
Jacob va deixar
la cotilla i va
lligar dos moca-
dors amb una
cinta: el primer
sostenidor.
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La diada de Tots Sants, a la
plaça Major de Vic hi havia
mercat. A pocs metres, a tra-
vés de la megafonia d’una
caseta promocional de l’Atlàn-
tida, s’anunciava la venda de
les últimes cinquanta entra-
des per veure l’espectacle
Bits, que Tricicle representa-
va en sessions de tarda i nit.
Al costat, treia fum una para-
da de castanyes.
Mitja hora abans de l’inici

de la sessió de tarda, un nom-
brós públic, encara amb el
regust de castanyes i panellets
a la boca, entrava escalonada-
ment al teatre.
Entre les vuit-centes àni-

mes que van omplir la platea i
l’amfiteatre predominaven
adults d’entre 35 i 60 anys,
però també hi havia una nodri-
da presència infantil.
L’espectacle no va tenir res

a veure amb la tradicional
vetllada que dècades enrere
protagonitzava Don Juan Te-
norio, sinó que va enllaçar
amb la tradició taurina vigata-
na i l’humor carlí devot de la
histriònica banda de L’Empas-
tre, aquesta vegada encarnada
en una entretinguda desfilada
de tres toreros digitals amb
antenes al cap i vestits de
llums.
Si un bit és la unitat míni-

ma d’informació i un gag la
unitat mínima d’humor, la
vetllada va estar farcida de
bits transmissors d’una allau
de gags presentats amb tecno-
logia digital.
Una litúrgia amb tota la

iconografia del moment: Inter-
net, webs, ratolins, Facebook,
e-mails, virus, telèfons mòbils,

xats, càmeres digitals i selfies.
El resultat va ser un espec-
tacle de transformisme robust
i ben travat, amb ritme tre-
pidant i vistosos efectes es-
pecials, que el públic va
premiar constantment amb
somriures i rialles reals (no
pregravades).
Els tres toreros digitals van

oferir un extens mostrari d’hu-
mor popular, afortunadament
sense tics intel·lectualoides.
En una quinzena d’escenes,
els actors van ridiculitzar amb
simplicitat la conducta huma-
na. Des de la histèria d’un
entrenador de futbol a la ban-
queta, i la crueltat d’arrels
infantils que sovint aflora als
geriàtrics, fins a la diversa
fauna animal que pul·lula a
les discoteques, o l’enfronta-
ment entre policies i indig-

nats (amb reminiscències de
les topades entre pastorets i
dimonis), passant per les situa-
cions grotesques en un inci-
dent de trànsit, la burla ferot-
ge de l’ecologisme populista
de les administracions, les

absurdes vacances de dos pes-
cadors de canya a la platja
(molestats per venedors ambu-
lants de gelats de plàstic),
l’irrisori contrast entre un
turista i la guàrdia reial brità-

nica, un ridícul ball d’execu-
tius al portal detector de me-
talls d’un aeroport, les curses
frenètiques amb carros als
supermercats, o els estram-
bòtics participants en un
càsting.
En 80 minuts, Tricicle va

posar en escena més d’un cen-
tenar de personatges arquetí-
pics. Una tasca que al final el
públic va ovacionar dempeus.
Com a epíleg, els tres actors
van treure un pastís per com-
memorar que feia 35 anys que
van debutar, a Breda, i van
convidar el públic a bufar 35
espelmes digitals.
A la sortida, alguns especta-

dors s’afanyaven per anar a
veure l’indigest partit del Bar-
ça contra el Celta. O a devo-
rar més castanyes, panellets i
algun moniato.

Desfiladade tres toreros digitals

Un moment de l’actuació a Vic de Tricicle
LLIBERT TEIXIDÓ

El grup va
commemorar
a Vic els 35 anys
del seu debut
amb un pastís

Toni Coromina

‘American
interior’,undels
guanyadors
de l’In-Edit
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Els documentals musicals
American interior i Un lloc on
caure mort han estat els gua-
nyadors de la 12a edició del
festival Beefeater In-Edit; les
pel·lícules Pete and Toshi get
a camera i I need a dodge! Joe
Strummer on the run, per la se-
va banda, han aconseguit una
menció especial. El premi del
jurat per a American interior
es resumeix en la valentia a
l’hora de encreuar formats,
barrejant actuacions en direc-
te amb estructura cinemato-
gràfica. La presentació del do-
cumental va anar acompanya-
da d’un concert de presenta-
ció del nou disc, també ano-
menat American interior, de
Gruff Rhys, director, produc-
tor i protagonista de la pel·lí-
cula i vocalista del conegut
grup Super Furry Animals. El
film premiat narra la recerca
del rastre d’un dels avantpas-
sats del músic gal·lès, John
Evans, que va abandonar
Gal·les per buscar una tribu
d’indis que parlaven gal·lès i
Rhys refà la seva gesta amb
humor, fantasia imúsica pop.
En el cas d’Un lloc on caure

mort –dirigit per Miguel Án-
gel Blanca, líder del grupMa-
nos de Topo, i Raúl Cuevas–
s’ha premiat la perspectiva
amb què s’aborda el retrat
del protagonista, Càndid, lí-
der del grup punk Autodes-
trucció, que permet reflectir
alhora el context social i polí-
tic de tota una generació. La
menció especial per a I need
a dodge! Joe Strummer on the
run, deNickHall, és per la se-
va aproximació anecdòtica i
pel seu humor, en un relat vi-
sual en què el líder de The
Clash, es converteix en un
fugitiu.c


