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Els bigotis que tornen
Cada vegada hi ha més famosos que perden la por a aquest look arriscat
MARGARITA
PUIG
Barcelona

James Franco, la persona més cool del 2010 segons la revista Time,
ja va recórrer llavors, tant de
temps enrere, al bigoti per fer-se
notar i sortir de la normalitat. En
un moment en què es portaven
les cares ben afaitades o, com a
molt, les barbes, portar un bon bigoti era una aposta arriscada.
Franco, que amb 38 anys ha
portat tots els bigotis possibles
(del combinat amb masclet o pera, que no encaixa amb les seves
faccions ovalades, i el més llarg
fins al més curt i esclarissat) i no
precisament per exigències del
guió, no és l’única celebritat que
avui dia aposta amb força per
aquest complement de posar i
treure. Probablement el bigoti
més comentat dels últims dies ha
estat el que Rafael Medina va lluir
fa un mes durant el casament del
seu cosí Javier Abascal Pérez
amb Magdalena Fernández Castro a l’església de San Esteban de
Sevilla. El seu bigoti perfectament delineat li va valer tota
l’atenció mediàtica, i confirmava
que, després de tanta dedicació a
les barbes, els qui marquen tendència busquen un look diferenciat.
“Primer es van retallar les barbes (van deixar de ser tan llargues), després va arribar el gust
per les barbes del tipus de tres dies, i ara fa la sensació que únicament és possible sortir de la normalitat amb les cares afaitades
del tot o amb un bon bigoti”, explica l’estilista Josep Pons, que
recorda que “tant la barba com el
bigoti han d’estar sempre molt
ben cuidats”.
També amb un bigoti molt
marcat va sorprendre tothom
Steve Johnson (el tennista de 26

Disc de platí per a ‘Arkandú’
a la Festa dels Súpers
L’escenari principal de la Festa
dels Súpers, a l’Estadi Olímpic de
Barcelona, va acollir ahir el lliurament del disc de platí a l’àlbum Arkandú, en reconeixement a les
40.000còpiesvenudesdesprésdel
seullançamentenexclusivaperLa
Vanguardia fa un any. També es va
lliurar un disc d’or, per 20.000 còpies venudes, a l’últim treball musical del programa Mic, que es va
editar al juny amb el títol de Toca’t
el melic. L’entrega del disc de platí
a Arkandú la va fer Fèlix Buget, de
la discogràfica Blanco y Negro/Fa-

nàtic, editora del disc del Super3, i
va ser recollit per Marc Parrot,
productor de l’àlbum; Gerard
Haussman, editor del canal Super3; Dani López, director del canal Super3; Àngel Lacalle, director
del projecte discogràfic; la família
del Super3, i Laura Pujol, representant de La Vanguardia, que
també va ser el mitjà encarregat de
llançar en exclusiva el cap de setmanapassatelnoudiscdelSuper3,
el doble àlbum Tots som súpers,
amb què es commemora la vintena
edició de la Festa dels Súpers.

GUILLEM URBA / SUPER3.CAT

Imatge del lliurament dels discos de platí i or ahir a la Festa dels Súpers, a l’Estadi Olímpic
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El Barcelona Meeting Point atreu
gent jove i de mitjana edat amb
ganes de comprar un pis més gran
o deixar d’estar de lloguer

Les famílies
fan el ple
DAVID GUERRERO
Barcelona

U

n comercial veterà
d’una de les principals promotores
immobiliàries presents al Barcelona
Meeting Point agafa pel braç un
company i li assenyala un cotxet
de nadó (amb els pares empenyent-lo). “Mira, mira, feia molts
anys que no ho veia”, assegura.
L’escena es produïa dimecres al
matí, quan el saló obria les seves
portes i els professionals amb
vestit i corbata eren els protagonistes del recinte firal. “Si vénen
avui, el cap de setmana serà una
festa”, vaticinava.
I tenia raó. Potser la Festa dels
Súpers que se celebra durant el
cap de setmana a Montjuïc hi ha
influït i més d’un va fer parada al
palau 8 de Fira de Barcelona, que

acull el BMP fins a les tres de la
tarda de diumenge. La veritat és
que aquest dissabte es veien més
nens petits que els anys anteriors.
Com el de la Silvia i el Quique,
pares d’una criatura d’any i mig.
“Ens hem adonat que necessitem
més espai ara que som tres”, expliquen. El seu pis de 64 metres
quadrats al barri de Sant Andreu
se’ls ha quedat petit i busquen un
de tres o quatre habitacions. “Pel
que pugui venir en el futur”, diuen després de mirar-se amb un
somriure còmplice.
El pis de tres o quatre habitacions ben comunicat és el més buscat, a la capital i a l’àrea metropolitana. És el que els agradaria tenir també al Miguel i a la Sara per
Gavà o alguna ciutat propera del
Baix Llobregat. Fa uns quants
anys que viuen de lloguer i aquest
2016 ha estat un any important
per a ells. La Sara està embarassa-

INMA SAINZ DE BARANDA

El Barcelona Meeting Point (BMP) tancarà les seves portes avui diumenge

El saló ha estrenat
sessions informatives
per donar resposta
a les preguntes d’un
comprador més exigent
da de vuit mesos i són conscients
que el cotxet de nadó que tant
il·lusiona els comercials s’ha de
quedar al replà mentre el nen que
esperen puja en braços fins al tercer sense ascensor on viuen.

Diversos expositors –grans i
petits– fins i tot tenen cua de gent
esperant per rebre informació. I
ho aconsegueixen sense que hagin calgut preus de saldo ni ofertes extraordinàries. “Els preus
són més alts que l’any passat”, ratifica un assidu visitant que busca
“una bona oportunitat per invertir-hi uns estalvis”. I és que entre
tanta família també hi ha petits
inversors que veuen en l’habitatge un refugi on posar els seus diners en temps de tipus d’interès
baixos. José Antonio MartínBorregón, de CBRE Global Inves-

tors, valora que “el pis és una forma segura i rendible d’estalvi”.
Per ajudar a fer-ho tot una mica
més comprensible, el Barcelona
Meeting Point ha incorporat una
sèrie de xerrades de mitja hora de
durada en què s’expliquen idees
bàsiques que cal conèixer a l’hora
d’adquirir un habitatge. Les despeses que comporta la notaria, els
impostos, el que cal considerar
quan es signa la hipoteca... aspectes en què fa deu anys ningú no
s’hi fixava gaire però que el nou
consumidor immobiliari té molt
en compte.!

