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El Sona 9 busca promeses de l’escena musical catalana.

Construir. La
Sala Oval del
MNAC serà
l ’ e s c e n a r i
d’una festa-ta-
ller amb l’ob-
jectiu d’apro-
par als nens,
d’entre 7 i 12
anys, a l’arqui-
tectura d’una manera
lúdica i creativa. L’acti-
vitat és gratuïta i 63 ar-
quitectes animaran els
petits a construir la ma-

queta de la casa dels
seus somnis. MNAC
(Parc de Montjuïc). 25
de novembre, 11.00 ho-
res. Barcelona.

In-Somni a Lleida. El Festival Itinerant de Música
Independent de Catalunya, In-Somni 2007, arriba a
Lleida amb el reclam de dues estrelles internacio-
nals: el suec Jay Jay Johanson, gurú del pop electrò-
nic, i els belgues Vive La Fête! Però més enllà dels
consagrats, el principal atractiu de la cita el confor-
men els grups autòctons, una presència que permet
veure què es cou a l’escena musical catalana més
emergent. Entre d’altres, actuaran a l’In-Somni
grups, artistes i dj’s com Tokyo Sex Destruction,
Miau Miau, The Pinker Tones, Herois de la Katalun-
ya Interior, Calvin Brothers Djs i Celofan. Com es
pot veure al cartell, els organitzadors del festival han
optat en aquesta edició per diversificar els estils i en
els seus concerts es podrà gaudir des del garage rock
al folk i del pop més ballable al post-hardcore. Els
concerts es celebren a quatre espais: el cafè del Tea-
tre Escorxador, el Cotton Club, La Casa de la Bom-
ba i La Boîte. Entre les activitats paral·leles destaca
la presentació d’un nou instrument musical anome-
nat Rec-table, que ja s’ha vist a Barcelona, a càrrec
d’enginyers de so i informàtica de la Universitat
Pompeu Fabra. Aquest acte, gratuït, tindrà lloc a la
Biblioteca Pública de Lleida (24 de novembre, 19.30
hores). El tret de sortida de la cita consisteix en una
festa, organitzada amb la col·laboració de la revista
musical Revers, que comptarà amb les actuacions de
Hewel, expert en atmosferes denses i intensitat rocke-
ra, i del mediàtic Miqui Puig Dj a la sala La Boîte
(aquesta nit, 22.30 hores). Festival In-somni. Del 22
al 24 de novembre, diversos espais. Lleida. Tota la
informació del festival, horaris i preus, es pot trobar a
la pàgina d’Internet: www.in-somni.com.

Badoquejant per una mena de centre co-
mercial he vist en un aparador, en el som-
ni que he tingut aquesta nit, un llibre meu
que es diu Uh, reeditat enguany per l’edi-

tor Pagès, i al seu costat un llibre nou, que només
existeix en el somni, que jo sàpiga, però que m’ha
fet molta il·lusió: un llibre de més de dos pams
d’alt, de forma estranya, de la banda oposada al
llom feia una corba com si estigués prenyat, i el
tall no era llis sinó com si cada exemplar s’hagués
estripat a mà. Era del poeta Jordi Barba, àlies
Pope, i es titulava Bola de no-sé-què d’agonia i dic
“de no-sé-què” perquè la paraula no es llegia bé:
la portada i el títol eren de taques marronoses i
d’un estil abstracte o informalista, una mica com
si fossin del pintor Millares.

Quan m’he despertat, abans de tornar del tot
a la tova realitat, m’ha continuat uns instants
l’alegria d’haver vist tan bellament publicat un
llibre nou d’En Pope. Aquest malaurat poeta,
que pateix una malaltia irreversible que el té confi-
nat a la cadira de rodes, mut, impedit fins al punt
que no pot ni escriure ni gairebé comunicar-se, té
publicats dos llibres de primera (els Escrits, de
versos, i el Llibrot, de poemes en prosa) i pen-
dents de publicar una novel·leta molt curiosa que
es titula Papers i un enorme llibre inclassificable i
absolutament original: Sistemes de comunicació,
que ja veurem com i quan sortirà. Hi ha d’haver
algun sistema i manera d’ajudar a un autor que
es troba així de desemparat i desvalgut.

Ho repeteixo: idioma enlluernador, visió per-
sonalíssima, concepció del món i del poema en
prosa úniques, són el Llibrot (a l’editorial Llibres
del segle). En vers, trobarem alguns dels millors
poemes de la nostra època als seus Escrits, publi-
cats per Empúries. Se li pot aplicar perfectament
la frase de “la veritat sempre és nova”, que en un
altre llibre que també es diu Escrits, de Jacques
Lacan (publicat el 1966), aquest l’atribueix dubi-
tativament al famós recull de poemes en prosa Le
cornet à dés (El tassó dels daus), de Max Jacob, i
amb raó dubta Lacan, perquè la frase no es troba
en aquest llibre sinó en un altre del mateix Max,
un de relats que es diu El rei de Beòcia.

Aquests dies el grup sabadellenc de La Mira-
da reedita, en facsímil de la primera edició de
1954, un llibre que també es diu Escrits: és el
primer que va publicar Joan Vila Casas
(1920-2007). Són un seguit de textos entre auto-
biogràfics i narratius que fan un efecte de senzi-
llesa extraordinària: entenguem-nos, són real-
ment molt fàcils de llegir, i entretinguts i
plaents. El que no és tan senzill és escriure amb
aquesta senzillesa: transparència. Vila Casas hi
parla sobretot de Sabadell i de París, les seves
dues ciutats. No va ser fins molt anys més enda-
vant que en va adoptar una tercera: Barcelona.
El llibre que avui es reedita va amb un bon
pròleg de Joan Oliver i amb belles i també
senzilles il·lustracions de l’autor. L’any passat
La Mirada havia publicat un dels darrers es-
crits de Vila Casas, el parlament que va fer el
1991 per a presentar el llibre Temps, records de
Joan Oliver. El pintor Vila Casas és un dels
escriptors nostres que s’han de tenir en compte:
com més el llegeixo més m’agrada, com més el
conec més me l’estimo.

De la vinyeta a la tela.
Les dècades de 1970 i
1980 van ser l’època
daurada del còmic. A
Catalunya, es publica-
ven llavors revistes
mensuals que abraça-
ven tots els estils, des
de la línia clara de la
tradició franco-belga
al traç brut de l’under-
ground nord-americà.
Quatre dels represen-
tants més destacats
d’aquella eclosió pre-
senten ara els seus tre-
balls pictòrics: Carlos
Sánchez Ceesepe, Ja-
vier Mariscal (al qual

pertany l’obra de la fo-
tografia), Nazario i Ja-
vier Ballester Monte-
sol. Galeria Montca-
da (Montcada, 20). A
partir del 29 de novem-
bre. Barcelona.

Jay Jay Johanson actua a In-somni. / santiago carregui
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TERRAMAR 90, S. A.
NOTA ACLARATORIA
En el anuncio de disolución y liquidación
de la sociedad arriba indicada, publicado
en este medio el día 20 de noviembre, se
publicó en el activo en el apartado III:
“Deudores Hacienda”, cuando tenía que
publicarse “Deudores Hacienda Pública”.

SIXGAME, S. A.
DISOLUCIÓN

Y LIQUIDACIÓN
Por acuerdo de la junta general
extraordinaria de accionistas, celebra-
da el día 11 de octubre de 2007, se
aprobó, por unanimidad, la liquida-
ción y disolución de la sociedad, apro-
bándose el siguiente balance de liqui-
dación:
ACTIVO
Bienes y derechos ........... 0

Total ............................. 0

PASIVO
Capital ........................... 60.101,21
Reserva legal .................. 144,24
Resultados negativos 
ejercicios anteriores ....... –60.245,45

Total ............................. 0
Barcelona, a 11 de octubre de 2007

El liquidador, Nieves Vivancos Boix 

CALDERON OBRAS
Y CONSTRUCCIONES

SOCIEDAD ANÓNIMA
DISOLUCIÓN

Y LIQUIDACIÓN
Por acuerdo de la junta general ex-
traordinaria de accionistas, celebrada el
día 15 de noviembre de 2007, se apro-
bó, por unanimidad, la liquidación y
disolución de la sociedad, aprobándose
el siguiente balance de liquidación:

ACTIVO
Créditos a largo plazo........ 620.904,69
Tesorería ........................... 34.843,42

Total ................................. 655.748,11
PASIVO
Capital ............................... 60.200,00
Reservas ........................... 594.537,45
Resultado 
de liquidación .................. 1.010,66

Total ................................. 655.748,11
Barcelona, a 15 de noviembre de 2007

El liquidador, Nieves Vivancos Boix 

Joves promeses. Encetar
una carrera musical a Ca-
talunya no és fàcil per la
manca d’un circuit de lo-
cals que ofereixin una pro-
gramació estable de con-
certs de petit i mitjà for-
mat, ideals per a donar a
conèixer els emergents.
Per això són d’agrair pro-
postes modestes com So-
na 9, el concurs de maque-
tes que organitza el Grup
Enderrock, iCat fm, Televi-
sió de Catalunya i Ritmes.
cat. Bikimel (cançó pop,
Sabadell), Manel (cançó
folk, Barcelona) i The
Gruixuts (rock, la Bisbal
d’Empordà) competeixen
avui a la gala final d’aques-
ta convocatòria, que se ce-
lebrarà a la barcelonina sa-
la Razzmatazz i en la que
actuaran com a convidats

Xazzar —el grup que va
vèncer a l’última edició—,
i els Lax’n’Busto. El guan-
yador podrà editar un disc
que es llençarà amb una
campanya de promoció
publicitària, una gira de
concerts per Catalunya i la
gravació d’un videoclip.
Entre els professionals im-
plicats en la iniciativa figu-
ren Josep Thió (Sopa de
Cabra), Jaume Pla (Mazo-
ni) i Xavi Ciurans (Gertru-
dis). La gala és gratuïta
però amb invitació, que es
pot recollir a Enderrock
(Enric Granados, 111), Ca-
talunya Ràdio (Diagonal,
614) o a través d’Internet a
ritmes.cat/sona9. Final So-
na 9. Sala Razzmatazz 1
(Almogàvers, 122). 22 de
novembre, 21.00 hores. Bar-
celona.

A.Z. SOCIEDAD ANONIMA
DE PROMOCIONES

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo
150 de la L.S.A. y 163 del R.R.M, se pone en
conocimiento público que en Junta General
Extraordinaria y Universal de accionistas celebra-
da en fecha 16 de noviembre del 2.007, se acor-
dó cambiar la denominación social pasándose a
denominar en lo sucesivo AZ EXPERTUS HUMAN
RESOURCES, Sociedad Anónima. 

En Barcelona, a 19 de noviembre del 2007
Fdo. El administrador único, Josep Martí Borrellas

TISDEL, S. A.
DISOLUCIÓN

Y LIQUIDACIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en la nor-
mativa mercantil vigente, se hace público
que en la junta general extraordinaria de
accionistas, celebrada el pasado 10 de
octubre de 2007, se acordó por unanimi-
dad la disolución y liquidación de la com-
pañía con el siguiente balance final:

ACTIVO
Tesoreria ................................ 117.579,64

Total activo .......................... 117.579,64

PASIVO
Capital social ......................... 60.101,21
Reservas ................................ 57.478,43

Total pasivo ......................... 117.579,64

Asimismo se acordó por unanimidad el
nombramiento de Maria José Sandoval
Amat como liquidadora de la sociedad,
por tiempo indefinido, quien aceptó su
cargo en la misma junta, manifestando no
estar incursa en las incompatibilidades
establecidas en la legislación vigente.

En Barcelona, a 19 de noviembre de 2007
La liquidadora

IBERGUSAN, S. A.
TRASLADO DE

DOMICILIO SOCIAL
La junta general extraordinaria de
accionistas, celebrada el 6 de noviem-
bre de 2007, acordó trasladar el domi-
cilio social a la avenida Diagonal, 558,
5.º 2.ª, de Barcelona.
Barcelona, a 16 de noviembre de 2007

El administrador solidario

Pope, Lacan i Vila
Casas: Escrits

ENRIC CASASSES
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