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FRUTAS LERIDANAS, S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los se-
ñores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se cele-
brará en Av. Alcalde Porqueras, nº 5, altillo A, de Lleida, a las
16:30 horas del día 7 de septiembre de 2010, en primera convoca-
toria, y en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y a
la misma hora del día siguiente, conforme al siguiente 

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social,
de las cuentas anuales, así como la aplicación de los resultados
obtenidos, correspondiendo todo ello al ejercicio cerrado a
31/12/2009.
Segundo.- Delegación de facultades para elevación a públicos de
los acuerdos.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de
la Junta.
Vilanova de la Barca, 14 de junio de 2010. 
El Presidente del Consejo de Administración, Andreu Rota Pociello

Anunci del Parc Sanitari Pere Vir-
gili sobre la licitació del Servei
de cuina i  cafeter ia
(Exp.08/60), publicat el passat
dia 5 de juny de 2010. La data
d’obertura d’ofertes indicada al
punt 8, dia 13/07/2010 a les
11:00 h, s’ha modificat de la
manera següent:
8. Obertura d’ofertes:

a) Direcció: Sala d'actes de 
l'Edifici Mestral (Parc Sani-
tari Pere Virgili).

b) Data i hora: 19/07/2010 a
les 11:00 hores (obertura
sobre B).

Assumpció Brullet i Tenas, 
gerent del Parc Sanitari Pere Vir-
gili. 
A Barce lona,  15 de juny de
2010.
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Ajuntament de
Balenyà

EDICTE
El 31/05/2010, el Ple de la Cor-
poració de Balenyà va aprovar
inicialment l’avanç de Modifica-
ció puntual de les Normes subsi-
diàries de planejament derivada
de la regularització dels termes
municipals de Centelles i Ba-
lenyà, redactada pels serveis
tècnics municipals.
L’expedient restarà exposat al
públic durant el termini de 45
dies hàbils, que començarà a
comptar l’endemà de la darrera
publicació del present Edicte en
el DOGC, el BOP de Barcelona
i/o dos diaris comercials. També
s’exposarà en el tauler i al web
de l’Ajuntament. Durant aquest
termini l’expedient podrà ser
examinat i podran interposar-s’hi
al·legacions i/o suggeriments.
Balenyà, 1 de juny de 2010
L’alcalde, Tomàs Girvent i Oliva

El punt final del Nobel portuguès

Des de la concessió del pre-
mi Nobel de literatura, la
fama de Saramago va créi-
xer exponencialment. A
Catalunya la literatura
d’aquest escriptor com-
promès i prolífic ha inte-
ressat a milers de lectors.
La prova és que la majoria
de la seva obra ha estat
traduïda al català i que les
visites de Saramago a Bar-
celona eren habituals. Així
ho explica l’editora d’Edi-
cions 62, Pilar Bertran,
que defineix l’autor portu-
guès com “un autor de la
casa”. “Li teníem molta es-
timació personal i ell veia
el català com una llengua a
la mateixa alçada que to-
tes les altres. Tenia un
gran respecte pel català”,
assegura Bertran. L’edito-
ra constata que Saramago
té un gruix importantís-
sim de lectors fidels en ca-
talà, ja que la mitjana de tí-
tols venuts de les seves no-
vel·les és de 15.000 exem-
plars, una xifra molt res-
pectable.

Pilar Bertran recorda
que a Saramago li feia una
especial il·lusió el grafisme
de les cobertes de les edi-
cions catalanes dels seus
llibres, ja que la seva edito-
rial portuguesa, Caminho,
“que li va durar tota la vi-
da”, només inclou tipogra-
fia. Ara el Grup 62 té pen-
dent publicar un segon vo-
lum d’articles de l’autor.

Xavier Folch, director
literari del Grup 62, es va
encarregar directament
de moltes de les edicions

catalanes de Saramago.
La primera persona que li
va parlar de l’escriptor lu-
sità va ser Manuel Váz-
quez Montalbán, “que
amb paràmetres estètics
molt diferents però amb
moltes afinitats ideològi-
ques, va arribar a ser molt
amic de Saramago”. “La
seva és una literatura de
combat. Ara que no està
de moda la literatura com-
promesa, Saramago ha
posat la seva obra al servei
dels explotats”, assegura.
L’editor també remarca el
“sentit de l’humor corro-
siu” de l’escriptor, així
com la seva “gran cohe-
rència ètica i estètica”.

La literatura de Sara-

mago és molt familiar
també al traductor Xavier
Pàmies, responsable de
les versions catalanes
d’una desena de llibres de
l’autor de l’última època,
entre ells alguns dels més
exitosos, com Tots els
noms i Assaig sobre la lu-
cidesa. Pàmies destaca
que l’última producció de
l’escriptor té un “llenguat-
ge molt planer, són novel-
les que semblen paràboles
allargassades”. Pel traduc-
tor, en els últims anys, so-
bretot arran del premi No-
bel, la figura mediàtica de
l’autor havia sobrepassat
la seva literatura: “Crec
que la seva literatura s’ha-
via empobrit però se li ha

de reconèixer el mèrit
d’aconseguir un ritme
fluid i un estil de puntua-
ció amb diàlegs incorpo-
rats, que funciona molt
bé”, afegeix Pàmies.

Compromís i iberisme
A la resta de l’Estat, intel-
lectuals, escriptors i polí-
tics van lamentar la pèr-
dua de l’autor. La ministra
de Cultura, Ángeles Gon-
zález-Sinde, ha definit
l’autor d’“home compro-
mès amb les víctimes, pro-
gressista i molt d’esquer-
res”. La directora de l’Ins-
titut Cervantes, Carmen
Caffarel, creu que Sara-
mago és “el més ferm he-
reu de la llarga tradició de

l’iberisme portuguès, un
escriptor arriscat i sense
concessions”. L’actriu i
cantant portuguesa Maria
de Medeiros ha exclamat:
“Va ser un amic que sem-
pre va estar a prop de la
gent, la realitat i els seus
amics, i un grandíssim es-
criptor universal”.

A Portugal les reaccions
també van ser unànimes.
El president lusità, Aníbal
Cavaco Silva, va lloar
l’obra de l’autor de Caïm:
“És un escriptor de projec-
ció mundial. Serà sempre
una figura de referència
de la nostra cultura, que
s’ha de donar a llegir i co-
nèixer a les futures gene-
racions”. ■

Literatura de combat
Montse Frisach
BARCELONA

José Saramago va participar en una lectura d’El Quixot al Palau Robert de Barcelona l’any 2005 ■ LLUÍS CRUSET

Saramago ven,
de mitjana,
15.000
exemplars de les
seves novel·les
en català

A l’ordinador de José Sa-
ramago ha quedat inaca-
bada una novel·la sobre el
tràfic d’armes que havia
titulat de manera comple-
xa, Alabardas, alabar-
das, espingardas, espin-
gardas, un vers del poeta i

dramaturg portuguès Gil
Vicente. Després de
Caim, l’escriptor es va po-
sar a escriure aquesta no-
va obra, que va començar
molt animat, però amb la
qual després es va bloque-
jar. Segons va confessar
als seus amics recent-
ment, l’obra se li estava
resistint. ■

Novel·la
inacabada
Redacció
MADRID


