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Imatge eloqüent de la plaça Sant Jaume, desbordada pels admiradors de Trueba

N
o era un acte polí-
tic, ni tampoc l’a-
collida d’un heroi
local.Aquellatarda

del30dejulioldel1933laplaça
de la República (Sant Jaume)
va aparèixer inundada per un
massa heterogènia que acla-
mava un “forçat de la ruta”
càntabre, desnerit i modest
que, sense cap suport i a títol
individual, s’havia coronat
nou ídol del ciclisme: Vicente
Trueba.
Una prova de la popularitat

ràpidaienormequehaviacon-
queritvaser l’anuncisignifica-
tiu del documental que publi-
cava ja uns dies abans el cine-
maPubli: “Els èxits deTrueba
a lesetapesdelPirineu”.
Iésque,comquehaviacoro-

narenprimerlloc16ports iha-
viaescalat elGalibier ambtan-
ta força, havia tret ni més ni
menys que cincminuts imig a
l’esgotat que anava en segon
lloc i s’havia proclamat Rei de
laMuntanyadelTourdeFran-
ça. Era la primera vegada que
s’atorgava aquella distinció, ja
que l’any anterior s’havien ob-
servatlespossibilitatsquecom
a escalador exhibia la Puça de

Torrelavega, amb 1,59 d’esta-
tura i58quilos.
Ningú no havia posat en

dubte que, si el reglament que
esvaimposarl’anysegüentha-
guésestatvigent,tambéhauria
guanyat el Tour, ja que havia
estatundelsquatreque, a falta
de control de temps d’arri-
bada,havienfinalitzat totes les

etapes.Totunfenomen.
De manera espontània, el

món del ciclisme indígena va
aconseguir en un tres i no res
unfervorpopularunànimeper
homenatjarcomesmereixiael
petitgranTrueba.Unavintena
d’associacions de perfil d’allò
mésvariatvanorganitzarlare-
buda. I, quan s’hi van posar
en contacte a París, ell va ac-
ceptar gustós la proposta. A la
capitaldeFrançajaestavasent

objectede totamenad’afalacs.
Se l’esperava amb tren, i ja

havien intentat rebre’l aMon-
gat per portar-lo en caravana
de bicicletes, motos i cotxes,
però no va ser possible. Així
doncs, vacaldreconcentrar-se
a l’estaciódeFrança.
I l’esperaven ni més ni

menysquesismilpersonesen-
fervorides. L’apassionament
era tant que els organitzadors
elvanhaverdeferpujardema-
nera improvisada sobre la ca-
pota de l’automòbil: calia pro-
tegir-lo.
La comitiva s’obria pas com

podia pels passejos de la Dua-
naiColom,laRamblaiFivaller
(Ferran) per arribar a una pla-
ça de la República (Sant Jau-
me) que era plena a vessar. Va
serrebutperlesautoritatsdela
Generalitat i va saludardesdel
balcó.
Després va ser portat al res-

taurant del Llac, al parc de la
Ciutadella,peroferir-liunver-
mut popular. I a continuació li
van fer un dinar a la plaça de
toros de la Monumental, per
donar la volta a l’arena en car-
ruatge acompanyat per Miss
Afición i per presidir la cursa
que li havia organitzat l’em-
presari Pedro Balañá. Va cul-
minar la jornada triomfal amb
un gran sopar banquet en ho-
norseu.
Així doncs, Barcelona va

passar a ser la primera ciutat
quecelebravalasevagrancon-
sagració internacional.!

Trueba, ídol
del ciclisme

Barcelona va ser
la primera que va
homenatjar el Rei
de laMuntanya del
Tour de França
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LERROUX TRONAVA
La casa de les Punxes os-
tenta algunes frases estam-
pades a la façana pel seu
arquitecte, Puig i Cada-
falch. Al rellotge de sol:
“Nunquam te crastina fallet
hora”. En la que dona a la
Diagonal, amb una de les
dues entrades principals, hi
ha esculpida en caràcters
gòtics atapeïts que ningú
havia aconseguit entendre,
però que Beli Artigas em va
desxifrar: “Dintre se casa
cada hu es mes qu’el rey”. I

n’hi ha encara una altra
que al seu dia va desenca-
denar un escàndol. Es tro-
ba dalt de tot del costat
muntanya, en un enorme
plafó ceràmic dedicat a
Sant Jordi amb aquest
prec: “Sant patró de Catalu-
nya, torneu-nos la lliber-
tat”. Passa inadvertit, mal-
grat que aleshores el dema-
gog enfurismat de Lerroux
va escriure al seu diari, El
Progreso, l’article Arquitec-
tura y separatismo, en què
acusava l’arquitecte d’ha-

ver perpetrat “un crim
contra la nació”. Des del
peu de la porta del número
285 del carrer Còrsega es
llegeix amb claredat. Ho
van poder fer RaquelMe-
ller i també l’alcalde Porci-
oles, que van viure en cases
veïnes, però fins i tot la
policia, que hi va mantenir
una comissaria amb un
sentinella molt avorrit,
però que no es va sentir
mai temptat a descobrir la
doble provocació: per la
llengua i pel desig.

L ’ÀLBUM LLUÍS PERMANYER

Llumverda a noves obres d’ampliació de
les instal·lacions del port
BARCELONA!El consell d’admi-
nistració del port de Barcelona
va prendre ahir dues decisions
importants en relació amb l’am-
pliació de les instal·lacions
d’aquesta gran infraestructura.
D’una banda, va aprovar l’adju-
dicació de la tercera fase de les
obres d’ampliació del moll
Adossat a l’UTE formada per
SATO, FCC Construcción i Co-
pisa per un valor de 26,1 milions
d’euros. L’obra té un termini
d’execució de 19 mesos i perme-
trà construir una línia de moll
de 476 metres de longitud amb

12 metres de pes, així com una
infraestructura de càrrega i
descàrrega de ferris de 60 me-
tres que facilitarà el desembar-
cament simultani de dues naus.
D’altra banda, el consell d’admi-
nistració del port de Barcelona
ha licitat també la construcció
d’una nova esplanada per am-
pliar la terminal de contenidors
Best per 5,9 milions d’euros. La
nova esplanada permetrà ins-
tal·lar set nous blocs de grues
d’apilament automàtic de conte-
nidors a la terminal inaugurada
el 2012. / Redacció
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La terminal de contenidors Best tindrà una nova ampliació

BATEC
CIUTADÀ

Condemnat a 17 anys de presó l’autor del
crim que va causar l’èxode a laMina
BARCELONA!L’Audiènciade
Barcelonahacondemnat a
17 anysdepresóLuisCortés,
l’autord’assassinard’unaganive-
tadaun jovede28anysd’unclan
rivaldurantunadiscussió enuna
discotecadelPortOlímpicde
Barcelona.La sentència també
fixapenesper alsdosamicsqueel
vanacompanyaren labaralla.A
un li imposaunapenade4anys
perundelictede lesionsamb
instrumentperillós, jaqueva
agredir la víctimaagredint-lo
ambgotsdevidre, i l’altre el san-
cionaamb3.600demultaperun
delictedemaltractamentd’obra.
El veredicte emèspel juratpopu-
lar vadeclarar culpables tots tres

acusats, i destacaque lavíctima
noesvapoderdefensarde les
agressionsacausadelprecari
estat enquèes trobava, ambuna
taxad’alcoholde2,88gramsper
litre en sang.Els condemnats
formenpartdelsPelúos, unclan
de laMinaenfrontat aldelsBalta-
sares, una famíliahegemònicaal
barri onpertanyia la víctima.Com
aconseqüènciade l’assassinat,
queesvacometreel 24degener
del 2016, unes500 personesamb
algunparentiuambelsPelúosvan
haverde fugirdel barri davant la
porde les represàliesdels famili-
arsde lavíctima.Algunsd’ells,
dosanysdesprés, encaranopo-
den tornar. /Redacció

BADALONA!ElPPha iniciat
una recollidade firmesper
exigir reimplantar les24patru-
llesdepoliciadebarri quehi
haviadurant elmandatdeXa-
vierGarcíaAlbiol, jaquedesdel
2015 s’hanreduït a sis.Elpresi-
dentpopular aBadalona, Juan
Fernández, indicaque java
advertirde lesgreusconseqüèn-
ciesque tindria reduir elnom-
bredepolicies. “És impossible
quesispatrullesdoninservei a
unaciutat comBadalona,per la
qual cosahihazonesonpassen
setmanes finsque lapoliciapot
fer la seva feina, afegeixFernán-
dez”. /FedeCedó

Recollida de firmes
per tenirmés
policies de barri

Detinguts dos
conductors que
feien una cursa

GIRONA!ElsMossos d’Esqua-
dra van detenir a Sant Julià de
Ramis els conductors de dos
vehicles de gamma alta que
circulaven sense permís de
conduir i feien una cursa a
gran velocitat per l’AP-7. Els
agents van fer una maniobra
de retenció de trànsit i després
d’interceptar-los van compro-
var que un d’ells no portava el
cinturó de seguretat i l’altre va
donar positiu en la prova de
detecció de drogues. Els arres-
tats, de 19 i 21 anys, són veïns
deMarsella. Després de passar
a disposició judicial, van que-
dar en llibertat. /B. Julbe


