
Acausa d’una cita personal i pública amb el
meu amic Dante Alighieri i la seua Divina
Comèdia —a Barcelona i a la mateixa
hora—, no vaig poder assistir al concert

commemoratiu de Raimon el 8 de maig passat a
València, i ho he lamentat ben profundament, per
ell, i sobretot per mi. M’hauria reconfortat escol-
tar-lo en aquell lloc, aquell dia, acompanyats de
gent coneguda o no, de persones que vam ser
companys o testimonis dels primers anys del gran
cantant, i de joves que l’han conegut fa poc de
temps, ja com un mite o com una figura de la
història vivent. No sé com es devia sentir ell ma-
teix, a València, cinquanta anys després d’aquell
dia, també esdevingut mític, en què el vent li pega-
va en la cara, damunt d’una moto, i algun esperit
celestial o arcàngel de la música li va enviar la
cançó amb el crit i les poques paraules eixides de
les vísceres de l’ànima. Perquè, amb tota certesa,
allò va ser obra d’algun poder superior, i si no és
així no es pot entendre res. Durant uns pocs anys,
massa pocs, l’esperit del món, o l’esperit del temps,
tal com hauria pensat el doctor Faust de Goethe,
degué mirar benèvolament aquest país dels valen-
cians i ens va fer uns quants regals, amb nom de
persona. Si no és per una intervenció sobrenatu-
ral, no s’entén que en tan poc de temps, i amb tan
escassa probabilitat prèvia, aparegueren entre no-
saltres Vicent Andrés Estellés i Joan Fuster escri-
vint aquells versos i aquells llibres, que apareguera
Raimon component i cantant aquelles cançons
llegendàries, que aparegueren alguns noms més
que m’estalviaré de dir, i tot allò que entre tots

que érem pocs— vam ser capaços de fer. La
història recent no ho permetia, l’època ho feia
improbable, el país no sabia si era alguna cosa o
no res, i tanmateix van sorgir les persones, els
llibres, i van sorgir les cançons de Raimon. Qualse-
vol explicació racional és del tot insuficient, per-
què allò va ser un miracle, i els miracles no s’expli-
quen. Raimon cantant contra el vent, més que al
vent, perquè el vent sempre l’hem tingut en contra.
Encara el tenim en contra, els miracles nous sem-
bla que s’han acabat, i els antics tenen ja cinquan-
ta anys. Passe el que passe, gràcies a aquells mira-
cles, al miracle de Raimon contra el vent, tots hem
pogut ser una mica més dignes. Aquests cinquanta
anys, el vent de la història (el de la nostra història
de valencians) semblà un moment que bufava a
favor, després pareix que ha tornat a girar-se en
contra, i de vegades és ja com una ventada destruc-
tiva i funesta que arrossega plàstics bruts, papers i
pols, que ens encega i ens vol impedir qualsevol
futur de dignitat pròpia. Llavors, tornem a llegir
alguns llibres, tornem a escoltar Raimon, alcem el
cap, i continuem caminant.

VIDEOART

VÍDEO
FESTIVAL

Torna la cita amb el videoart.
Aquest any el Festival Loop, que
comença avui mateix, ve carregat
de noms de prestigi. El més signi-
ficatiu és, sens dubte, Michael
Nyman, de qui es podrà veure a
La Pedrera una selecció dels ví-
deos que, amb el nom de Distrac-
tions, realitza al llarg dels seus
viatges per mostrar la diversitat
de la vida quotidiana la banda
sonora de la qual es combina
també amb la seva vida.

L’oferta és ampla, en total hi
participen més de 600 artistes, i
abasta maneres molt distintes
d’entendre el treball artístic en
vídeo. A la Fundació Godia, per
exemple, s’hi podrà veure l’expo-
sició Desencuadres, una selecció
de vídeos de la col·lecció del Cen-
tre Nacional d’Art Contempora-
ni de França, que miraran d’esta-
blir un diàleg amb les obres de la
col·lecció. Així, per exemple, en
la part on s’hi mostren els trofeus
de Paco Godia hi haurà dos ví-
deos relacionats amb el tema de
la competició o Ice skating in

Central Park (1999), de Marcus
Kreiss, es contraposarà al qua-
dre A l’hipòdrom, de Ramon Ca-
sas. I així, els 23 vídeos seleccio-
ants per Pascale Cassagneau ofe-
reixen un recorregut diferent i
contraposat amb les obres històri-
ques de la Godia.

Al Santa Mònica ha estat la
South London Gallery l’entitat
convidada a mostrar una selec-
ció d’obres. En aquest cop el fil
conductor és el vídeo d’arrel més
documental de creadors france-
sos com Jean-Luc Godard, Phili-

ppe Parreno o
Jean Rouch.

L’artista An-
nika Larsson es-
trenarà el seu nou
vídeo, Dolls, al pa-
velló Mies van der
Rohe, i el Macba
mostrarà per pri-
mer cop a Espan-
ya Double Take,
recent producció
de Johan Gri-
monprez. Al
CCCB, s’hi podrà
veure un petit ci-

cle de projeccions sobre la rela-
ció de les arts visuals i el flamenc
amb vídeos o pel·lícules de Pedro
G. Romero, Hans Diemel, Alon-
so Gil o el col·lectiu Las matute-
ras; a Casa Àsia vídeos d’artistes
de Hong Kong, i de cubans a
Caixafòrum. La llista és llarga i
inclou també passis a galeries
d’art, vestíbuls d’hotel o tot tipus
de centres artístics. Del 21 al 31
de maig (dates variables segons
l’activitat), a diferents indrets.
Més informació a www.loop-bar-
celona.com.

Nova Icària, Bogatell i
Barceloneta eren, fins fa
molt poc, terrenys plens
de residus que ara s’han
convertit en platges de mo-
da que no tenen res a enve-
jar a les mítiques Copaca-
bana o Ipanema. Conce-
buda com un treball lliure
en la tradició de la fotogra-
fia de carrer, Darius
Koehli ha creat la sèrie
BCN Fashion Beach amb
fotografies realitzades du-
rant els estius de 2007 i

2008 a les principals plat-
ges de Barcelona i que ara
es poden veure a la galeria
Kowasa. Les fotografies
mostren “imatges troba-
des” però amb una gran
dosi d’empatia cap als fo-
tografiats on el caos i el
color són els protagonis-
tes, juntament amb un fi
equilibri entre intimitat i
exhibicionisme. Kowassa
Gallery (Mallorca, 231).
Fins a l’1 d’agost. www.
kowassa.com.

INTERBAU,
SOCIEDAD ANÓNIMA
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL

ORDINARIA
Se convoca junta general ordinaria de
accionistas a celebrar en la calle
Buenos Aires, 62-64, de Barcelona, el
día 29 de junio de 2009, a las 18 horas,
en primera convocatoria, y, en su caso,
el siguiente día 30 de junio de 2009, en
el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, para tratar los asuntos
comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Lectura y aprobación, en su
caso, de las cuentas anuales y de la
propuesta de aplicación de resultados
del ejercicio social cerrado el día 31 de
diciembre de 2008.
Segundo. Aprobación de la gestión
social durante el referido ejercicio.
Tercero. Autorización a la administra-
ción de la compañía para la adquisi-
ción derivativa de acciones propias,
dentro de los límites y requisitos esta-
blecidos en el artículo 75 y concordan-
tes de la Ley de Sociedades
Anónimas.
Autorización a la Administración social
para enajenar las acciones propias
adquiridas.
Cuarto. Delegación para elevación a
público de los acuerdos adoptados.

Se notifica a los señores accionistas
que tienen a su disposición, en el
domicilio social, todos los documentos
que han de ser sometidos a la junta.

Barcelona, a 18 de mayo de 2009
El Administrador, Api Promoción
Inmobiliaria, Sociedad Anónima,

Javier Morgades Tena

METALÚRGICA
INMOBILIARIA

BARCELONESA, S. A.
(MIBSA)

CONVOCATORIA JUNTA
GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la
junta general ordinaria, que se celebrará
en Barcelona,  C/ José Anselmo Clavé, 2,
el día 29 de junio de 2009, a las 12.30
horas, en primera convocatoria y, en su
caso, a la segunda convocatoria, del día
30 de junio de 2009, en el mismo lugar y
hora, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación, en su
caso, de las cuentas anuales  de la compa-
ñía correspondientes al ejercicio 2008, así
como de la aplicación de resultado.

Segundo. Aprobación, en su caso, de la
gestión social correspondiente al mencio-
nado ejercicio 2008.

Tercero. Delegaciones para ejecutar y for-
malizar los acuerdos que se adopten.

Cuarto. Redacción, lectura y aprobación,
en su caso, del acta de la junta.

De conformidad con el artículo 212 de la
Ley de Sociedades Anónimas se hace cons-
tar el derecho de cualquier accionista a
obtener, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la junta.  

Barcelona, a 18 de mayo de 2009
La secretaria del Consejo de Administración,

Marisol Morales de Cano

Mostrar l’existèn-
cia dels contactes
subterranis que
c o m u n i q u e n
mons i experièn-
cies molts diver-
sos. Aquest és un
dels objectius de
Rizomes, el lema
d’aquesta 12a edi-
ció de la mostra
OVNI, que a tra-
vés de vídeos i do-
cumentals vol in-
cidir aquest any
en la importàn-
cia d’establir xar-
xes i connexions. La
mostra en si mateixa
inclou més d’un cente-
nar de vídeos de proce-
dència diversa que es
projecten a l’auditori i
al hall del CCCB,
però a més es podran
veure els 2.000 audio-

visuals que integren
l’Arxiu OVNI, i parti-
cipar en debats, com
el que farà John Zer-
zan, filòsof anarquista
nord-americà crític
amb la civilització.
OVNI. Del 26 al 29 de
maig. CCCB. Entrada
gratuïta. www.cccb.org

AUXILIAR
DE INSTALACIONES

QUÍMICAS, S. A.
Se convoca a los señores accio-
nistas a la junta general ordinaria
que se celebrará, en primera con-
vocatoria, el próximo día 26 de
junio de 2009, a las 13 horas, y, en
segunda convocatoria, el día 27
de junio de 2009, a la misma hora,
y en el domicilio social, bajo el
siguiente orden del día:
Primero. Análisis y, si procede,
aprobación del balance, cuenta
de pérdidas y ganancias, memo-
ria y cuentas anuales correspon-
dientes al ejercicio social cerrado
con fecha 31 de diciembre de
2008.
Segundo. Análisis y, si procede,

aprobación de la propuesta de
distribución del resultado econó-
mico del ejercicio 2.008.
Tercero. Censura de la gestión
social.
Cuarto. Lectura y aprobación del
acta de la junta.

Se recuerda a los señores accio-
nistas el derecho que la Ley les
otorga de recibir en su propio
domicilio, y de forma gratuita,
toda la documentación relativa a
los temas a tratar en la junta que,
por este anuncio, se convoca.

Reus, a 18  de mayo de 2009
Auxiliar de Instalaciones

Químicas, S. A. El administrador
único, Emilio Ricou Barceló

ZONA DEPORTIVA
MAS RAM, S. A.
CONVOCATORIA JUNTA
GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas
a la junta general ordinaria de esta
sociedad que tendrá lugar en el domi-
cilio social, urbanización Mas Ram,
Zona Deportiva Mas Ram, 08916
Badalona, (Barcelona), el día 30 de
junio de 2009, a las 19 horas, en pri-
mera convocatoria, o al día siguiente, a
la misma hora y en el mismo lugar, en
segunda convocatoria, con arreglo al
siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, si pro-
cede, de las cuentas anuales, así
como de la propuesta de aplicación
del resultado, correspondientes al ejer-
cicio 2008.
Segundo. Examen y aprobación, si
procede, de la gestión social desarro-
llada, durante el citado ejercicio, por el
órgano de administración de la socie-
dad.
Tercero. Ruegos y preguntas.
Cuarto. Redacción, lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la junta.

En cumplimiento de los artículos
48.2.d, 112.1 y 212 del texto refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas,
cualquier accionista podrá obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gra-
tuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la
misma.

En Badalona, 8 de mayo de 2009
Secretaria del Consejo de Administración,

Rosalía Pinet Cordero

FREUDENBERG
ESPAÑA SOCIEDAD

ANÓNIMA,
COMPONENTES,

SOCIEDAD
EN COMANDITA

Se comunica que, por acuerdo de la
junta general de Comandita, de fecha
5 de mayo del 2009, se ha aprobado
que el domicilio de la sociedad quede
fijado en la calle Nicaragua, 48, 3º 6ª,
de la ciudad de Barcelona

En Barcelona, a 5 de mayo del 2009
Jaume Cané Ballart,

consejero delegado de
FREUDENBERG ESPAÑA, S. A.

Socio Colectivo

El vent
JOAN F. MIRA
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JACINTO ANTÓN

Enmig de la crisi arriben els pri-
mers brots verds —aquests sí que
indiscutibles— de la poesia. Rei-
vindicava el poeta Adam Zaga-

jewski, a En defensa del fervor, “una poe-
sia que no ens falli quan arribi l’hora de
la veritat”, i aquí la tenim, fidel a la cita,
la nova edició de Barcelona Poesia, la
13a, prometent emocions i moltes activi-
tats, inclòs el veterà festival internacio-
nal de poetes, que celebra el 25è aniversa-
ri. Barcelona Poesia comença avui i, fins
al proper dia 27, ofereix l’oportunitat de
submergir-se en l’experiència poètica,
viure un temps en aquella mansió fasci-
nant des d’on, parafrasejant Baudelaire,
no es veu més que “infinit per totes les
finestres”. Concursos (els Jocs Florals),
tallers poètics, recitals (inclosa una mara-
tó Joan Salvat-Papasseit), homenatges,
música, espectacles… El programa és ex-

tens i ple de convocatòries suggerents i
sorpreses. Amb motiu de la gran festa de
la poesia, presentem una enquesta ur-
gent sobre el gènere, el seu estat i el seu
ús. Una dotzena de personatges del món
cultural analitzen la situació de la poe-
sia, parlen de la relació íntima que hi
tenen i trien, tot declamant-lo, un vers,
una única línia (o màxim dos, bé, fins a
tres) que convida a seguir el camí cap al
cor del poema i la selva cadenciosa de
l’aventura poètica. A partir d’aquí, que
cadascú s’uneixi al joc i n’esculli un:
“Qué otra cosa podría ver un explora-
dor cansado”, “How is it now between
us?”, “Tengo miedo de verte”, “Tots hi
serem al port amb la desconeguda”...

Àlex Susanna, a qui sempre imagi-
nem passejant pel pont del Rialto, relle-
gint Rilke (i vestit per a l’ocasió), és una
de les persones que més poden parlar de
poesia: no per atzar és poeta, ha estat

editor i traductor de poesia i torna
codirigir enguany, amb motiu extraord
nari del 25è aniversari, el Festival Inte
nacional de Poesia de Barcelona, que v
cofundar el 1984 i va dirigir fins al 200
No és d’estranyar, doncs, que, en don
l’opinió, sigui optimista, vist com ha fu
cionat la seva iniciativa. “Fa 25 anys qu
iniciem l’aventura del festival amb M
rio Muchnik”, rememora. “Llavors sem
blava una bogeria. Ha quedat clar qu
no ho era. L’èxit fa prova que la poes
és, entre tots els gèneres, el més adequ
als nostres temps. I és una conclusió n
menor: s’ha demostrat que hi havia u
públic totalment interessat a escolt
poesia en viu, una cosa que en essènc
és el retorn a l’origen del gènere”. Susa
na considera que, amb els recitals i fes
vals, “la poesia s’ha salvat”, ni més
menys.

 Passa a la pàgina

Poesia: enquesta urgent
12 personatges de la cultura analitzen la situació del gènere, parlen de la

seva relació amb ell i seleccionen un vers, amb motiu de Barcelona Poesia

Ara sí, ara no. La Genera-
litat anuncia que “estu-
diarà” col·laborar amb
les mesures del Govern

central per comprar cotxes
nous. Fa uns dies era que no,
que res de res fins que no es
tanqui el tema del finançament
(ha, ha!). L’efervescència susci-
tada pel nomenament de la su-
perministra Salgado sembla
completament esbravada a ho-
res d’ara, com una cervesa reca-
lentada al sol. I mentrestant,
molts compradors catalans es
plantegen deixar-se de punyetes
i anar a contractar els vehicles a
les comunitats veïnes que ja apli-
quen els descomptes.

Ara sí, ara no. Fa res, la
plaça de Catalunya semblava el
millor indret possible per cele-
brar les victòries del Barça. Ara
l’Ajuntament “estudia” llocs
més adequats per evitar els en-
frontaments amb la policia i les
destrosses consegüents. Els bar-
celonins tenim el sentiment irre-
parable d’haver estat expro-
piats del centre de la ciutat pel
turisme i la degradació general,
però el dia que tornem a fer-lo
nostre de manera espontània i
joliua, resulta que ens volen en-
viar al Fòrum, en comptes de
fer la feina que els toca: donar
ordres a la policia de reprimir
els quatre eixelabrats i, d’acord
amb el club, fer una bona cam-
panya perquè els afeccionats ho-
nestos, que són la majoria, aju-
din a aïllar els brètols. La millor
imatge cívica d’aquesta tempo-
rada gloriosa ha estat la dels se-
guidors de l’Atlètic de Bilbao
col·laborant a la detenció del
tros de còniam que va llançar la
llauna a Alves, però no sembla
que els nostres responsables po-
lítics n’hagin pres nota.

Ara sí, ara no: el país del to
be or not to be. No el de Shakes-
peare, que d’altra manera ens
aniria, sinó el de Lubitsch. Com
el coronel Erhardt, ens sentim
cofois de la nostra fama mun-
dial, sense cap sospita que en
realitat se’n foten de nosaltres.
L’afalac ens pot fins al punt de
creure’ns el missatge publicitari
d’una cervesa esbravada al sol
que assegura que aquí els con-
tractes els firmem als tovallons
de paper dels bars, de tan bon
rotllo com gastem. Tret de no-
saltres, la resta de la humanitat
d’això en diu paper mullat.

Cal·ligrama mural en un carrer de Barcelona. / MARCEL·LÍ SÀENZ

Ara sí,
ara no

AGUSTÍ FANCELLI
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Carles Santacana ressenya l’assaig de Mercè Morales sobre Josep Irla � Lourdes

Morgades entrevista els candidats a presidir l’Institut d’Estudis Catalans, Salvador
Giner i Ricard Torrents � Xavier Monteys valora la restauració de Can Framis



XAVIER MONTEYS

Ha estat inaugurat recent-
ment un centre d’art
instal·lat a les naus d’un
antic vapor al districte

22@ de Barcelona. El nou centre,
que acull la col·lecció de pintura
de la fundació Vila Casas, consta
de tres naus, dues d’antigues remo-
delades i una tercera que les uneix
fins a formar un conjunt que ocu-
pa vagament la part central d’una
illa. El conjunt apareix lleugera-
ment deprimit respecte a les noves
rasants d’aquella part de la ciutat i
separat dels carrers per jardins en-
cara tendres, formant un espai tra-
pezoïdal obert cap al carrer San-
cho d’Àvila.

A l’exterior, el que destaca més
és com s’han remodelat les anti-
gues naus: amb les cobertes de xa-
pa a dues aigües i carener pla, i les
finestres tapiades amb obra. No
es pot evitar la impressió que
s’han clausurat tantes finestres
com quadres s’han penjat a l’inte-
rior. La pintura que ho unifica tot,
tant els fragments de maçoneria
com els de maó, formigó o els
panys remolinats, li confereix un
aspecte abstracte molt singular. Se-
gur que altres consideracions han
pesat als projectistes, però crec
que, pintat de color blanc en lloc
de gris, hauria estat més radical i
hauria guanyat matisos. La con-
tundència dels volums fa que a l’es-
pai d’ingrés li sobrin coses, com
ara el porxo de formigó que tro-
bem en primer lloc, o l’enjardina-
ment zen que sembla contradir la
il·luminació suspesa. En canvi, és
un encert absolut que aquest lloc
tingui una entrada a l’extrem en
què una de les velles naus, la més
alta, es troba amb la nova, donant
lloc a una porta que afavoreix l’ús
d’aquest espai. Mentre hi acce-
dim, es forma durant uns instants
una imatge espectacular. Per so-
bre de les naus que ens acullen,
veiem el perfil singular i extrava-
gant de la nova ciutat que està
apareixent en aquella part de Bar-
celona, en relació amb la qual
aquest espai és un regal.

El millor, però, és a l’interior.
S’ha fet de manera exemplar, des
del punt de vista d’un edifici con-
cebut per mostrar pintura. La se-
va construcció és neutral, tant en
les formes com en els materials.

Però, on sembla concentrar-se
l’interès és, sens dubte, en les esca-
les, i més precisament en tres de
les quatre: les dues dels extrems
de les naus velles i la que uneix la
nau del costat del carrer Ciutat
de Granada amb la nova nau.
Tot i que cada escala és diferent,
tenen en comú el material
—formigó per a murs, replans i
graons— i la manera de fer les
baranes i els empits. Pel que fa a
la resta, difereixen i semblen fetes
a mida per al lloc que ocupen. En
una de les escales, el que la distin-
geix és la ziga-zaga que uneix tres
plantes i la il·luminació; en una
altra, és el sòcol pintat de blanc
sobre el paviment de formigó i la
seva balconada en arribar al pri-
mer pis i, a la tercera, el seu tram
lineal lleugerament plegat i la fi-
nestra gegant que la il·lumina.
Totes les finestres són excepcio-
nals, en un conjunt on són més
aviat escasses. Aquestes singulars
finestres semblen formar parella
amb les escales i ens deixen el seu
ampit per seure o perquè entrem
a dins. En sortir ens adonem que
aquestes escales ajuden a formar
les façanes extremes de les naus i
que el mateix material de l’inte-

rior es deixa veure a la
façana, cosa que re-
força la impressió d’ha-
ver estat enganxades
d’una sola peça.

La col·lecció, en can-
vi, ja és una altra cosa:
agrupa les obres segons
termes escrits a les pa-
rets, que expressen con-
ceptes alguns cops dub-
tosos, gastats. Si fos una
pel·lícula pensaríem que
el que falla no són les es-
cenes sinó el muntatge.
En veure la domesticitat
dels espais d’aquest edifi-
ci, ens interroguem so-
bre el format de l’art con-
temporani, tan pensat
per encaixar bé a grans
vestíbuls financers. Els
responsables han decidit
penjar les pintures de for-
mat domèstic als passa-
dissos, que és on més no-
sa fan i menys llueixen.
N’hi ha una d’especial-
ment aconseguida que
trobem a la sortida i

amb què més sembla encaixar l’es-
perit de l’edifici: una natura morta
feta amb medicaments, que és una
invitació a veure art a la farmacio-
la de casa, i en general a les coses
més modestes.

Can Framis

ANUNCI
D’INFORMACIÓ

PÚBLICA
Exp. núm. 09PL15429

El quart tinent d’alcalde, per delegació efectuada
per Decret de l’Alcaldia de 20 de juny de 2007, el
2 d’abril de 2009, ha resolt:
APROVAR inicialment, de conformitat amb l’ar-
ticle 68.1,a) de la Carta Municipal de Barcelona,
el pla especial urbanístic de concreció del tipus
d’equipament i ordenació volumétrica dels
terrenys de 1’Escola Betánia-Patmos, situats a
1’avinguda de la Mare de Déu de Lorda, 2-16,
promogut per la Fundació Privada Betania-
Patmos; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un
mes; i SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la
seva aprovació definitiva.
El document restará exposat al públic en el
Departament d’Informació i Documentació del
Sector d’Urbanisme i Infraestructures (avinguda
Diagonal, núm. 230, planta segona, de dilluns a
dijous de 9 a 13.30 h., i de 16 a 17.30 h., i diven-
dres de 9 a 13.30 h.)
Dins el termini esmentat, que començará a
comptar a partir de 1’última de les dues publica-
cions obligatóries (en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona o en un deis diaris de
més divulgació), podeu examinar-lo i presentar
les alolegacions que considereu pertinents.

Barcelona, 14 d’abril de 2009
La secretaria del ADA ADA (P.D. 8/I°1/09),

Natália Amorós i Bosch

BINGSO, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el
domicilio social de la compañía sito en Tordera, Polígono Industrial Can Buscà Sud, calle Sant Vicenç Veïnat,
sin número, el día 30 de junio de 2009, a las 19:30 horas en primera convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, comprensivas de la
Memoria, el Balance, y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2007.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007.

Tercero. Aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador único durante el ejercicio 2007.

Cuarto. Determinación de la cuantía de la retribución del Administrador único para el ejercicio 2008.

Quinto. Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto. Ruegos y preguntas.

Séptimo. Aprobación si procede del acta de la junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que la presente convocatoria se realiza como consecuencia de haberse producido un
defecto formal en la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se cele-
bró el día 30 de junio de 2008 a las 12:30 horas en segunda convocatoria.

Asimismo, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden
obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la apro-
bación de la Junta, de acuerdo con el derecho que les confiere el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas. 

Tordera, 18 de mayo de 2009. El administrador único, José Manuel Abel Bernet

BINGSO, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará 
en el domicilio social de la compañía sito en Tordera, Polígono Industrial Can Buscà Sud, calle Sant
Vicenç Veïnat, sin número, el día 30 de junio de 2009, a las 19:00 horas en primera convocatoria, con el
siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, comprensivas de
la Memoria, el Balance, y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2008.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio
2008.
Tercero. Aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador único durante el ejercicio 2008.
Cuarto. Determinación de la cuantía de la retribución del Administrador único para el ejercicio 2009.
Quinto. Informe del Administrador Único sobre la situación de las sociedades participadas.
Sexto. Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Séptimo. Ruegos y preguntas.
Octavo. Aprobación si procede del acta de la junta o nombramiento de Interventores para su 
aprobación.
Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obte-
ner de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la apro-
bación de la Junta, de acuerdo con el derecho que les confiere el artículo 212 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas. 

Tordera, 18 de mayo de 2009. El administrador único, José Manuel Abel Bernet

ICOSA PROMOCIONES
INMOBILIARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social,
sito en Barcelona, avenida Diagonal, 453 bis, planta sobre ático, el próximo día 26 de
junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de junio
de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos
comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Designación de presidente y secretario.
Segundo. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, memo-
ria y cuenta de pérdidas y ganancias), informe de gestión, propuesta de aplicación de
resultados, referidos al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2008.
Tercero. Lectura del Informe de auditoria de cuentas.
Cuarto. Aprobación de la gestión social durante el referido ejercicio 2.008. 
Quinto.  Aplicación del excedente de la reserva legal.
Sexto. Reelección de auditores de cuentas para el ejercicio social 2009.
Séptimo. Sustitución de entidad encargada de la llevanza del registro contable de
accionistas.
Octavo. Transformación de la representación de las acciones de anotaciones en
cuenta a títulos físicos nominativos, modificando en su consecuencia los artículos 5,
8 y 15 de los estatutos sociales. Emisión de títulos múltiples nominativos.
Determinación del procedimiento de cancelación de las anotaciones en cuenta y de
entrega de los títulos a los accionistas. Nombramiento de una entidad agente en el
proceso de reversión.
Noveno. Autorización a la administración de la compañía para la adquisición deriva-
tiva de acciones propias dentro de los límites y requisitos establecidos en el artículo
75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autori-
zación acordada en la junta general ordinaria celebrada el 30 de junio de 2008.
Autorización a la Administración social para enajenar las acciones propias adquiridas.
Décimo. Autorización a la administración social para la formalización, inscripción y
ejecución de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas. Autorización
para el despacho en el Registro Mercantil de los documentos relacionados en el artí-
culo 330 del Reglamento del Registro Mercantil.
Undécimo. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta y/o nom-
bramientos de interventores para su aprobación.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los requisitos lega-
les y estatutarios establecidos a tales efectos.
De conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a par-
tir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones y aclaraciones que estimen pre-
cisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente podrán
solicitar, examinar y obtener de forma gratuita en el domicilio social, todos los docu-
mentos que han de ser sometidos a la junta general para su aprobación. Asimismo,
los accionistas podrán pedir la entrega por correo de dichos documentos de forma
inmediata y gratuita.
Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán
solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de junta, inclu-
yendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá
hacerse mediante notificación fehaciente a la administración social de la compañía,
acreditando su condición de accionista y en el plazo de cinco días a contar desde la
publicación de la convocatoria, indicando los puntos o propuestas que el accionista
plantea.

Barcelona, a 18 de mayo de  2009. El administrador, Miguel Alcalá Tomás

Arquitectura

Detall de les escales interiors de l’edifici. / M. S.

Can Framis, amb les xemeneies, un centre d’art que ocupa les naus d’un antic vapor al 22@. / MARCEL·LÍ SÀENZ
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Ve de la primera pàgina
Tant és així? “Sense el Festival
molts editors de poesia haurien
deixat d’existir. Ha mantingut vi-
va la poesia com a gènere, la poe-
sia estava a les acaballes, i ja no
ho està. Només cal mirar al vol-
tant”. Susanna compara la situa-
ció de poesia d’aquí amb la que
es fa a França, Gran Bretanya o
Itàlia, i conclou que aquí “estem
molt millor, tenim poetes no defi-
citaris, tenim deu o quinze poetes
catalans que són rentables econò-
micament; és una bona quanti-
tat”. Parlant amb Susanna és im-
possible no caure en la nostàlgia
dels orígens: recordem el naixe-
ment del festival i aquelles inobli-
dables (i maratonianes) primeres
edicions en què es va desenvolu-
par el model. Més de 300 poetes
després —és cert, amb aquests
ulls vam veure Stephen Spender,
Soyinka, José Agustín Goytiso-
lo!— “no hi ha al món un festival
com aquest”. Susanna és molt op-
timista amb el paper de la poesia
en l’actualitat: “La seva capacitat
de fondre’s amb les noves tecnolo-
gies és gran, i beneficiosa; la poe-
sia es pot convertir en petites pín-
doles enviades per mòbil o per
correu electrònic. És el gènere
més adequat als nostres temps,
per la condensació, l’eficàcia, la
capacitat de dir molt en molt
poc”. A l’hora de seleccionar un

vers, Susanna opta en principi
per un de Blake, “The roots of
excess leads to the palace of wis-
dom”, però es queda amb el
menys emfàtic i més entremaliat
anònim xinès:

“Estar sol és un desaprofitament
del cos, però mal
acompanyat ho és de l’ànima”.

Amb un notori contrast amb Su-
sanna, el cineasta José Luis Gue-
rin es manté moderat i reservat
quan parla de poesia. “És una
cosa molt impúdica, em fa ver-
gonya parlar de la meva opinió i
dels meus gustos en aquest àm-
bit. Què puc dir que no sembli
pretensiós i fora de to? M’ajuda
a viure. Però és una experiència
que no es pot fer mediàtica, que
resta en el regne de l’ocult. La
seva grandesa es percep en els
moments més difícils, aleshores
és la millor companyia. En lle-
geixo habitualment, el seu caràc-
ter fragmentari va molt bé quan
es viu corrents, també pels viat-
ges. M’agrada molt, moltíssim”.
No resulta sorprenent que el di-
rector de En la ciudad de Sylvia
ho afirmi. Se li ha d’arrencar
amb traïció que triï un vers, d’O.
V. Milosz:

“Solitude, ma mère,
redites-moi ma vie”

Qui també roman modesta a l’ho-
ra de parlar de poesia és l’actriu
Montse Guallar. “En llegeixo po-
ca i sóc molt bàsica pel que fa a
preferències”, es disculpa. “No
tinc llibres del gènere a la tauleta
de nit, en llegeixo a temporades,
amb relació a determinades expe-
riències i moments anímics, n’he
llegit molta, per exemple, quan

he tingut un affaire”. I després
resulta que coneix molt bé la poe-
sia de Palau i Fabre, o que fa un
any es va submergir en els Sonets
de Shakespeare per a un recital
en què els va pronunciar al costat
de Salvador Oliva. “No sabria ju-
tjar quina és la situació de la poe-
sia, però crec que és necessària
per a molta gent. Forma part de
la vida d’una manera molt més
profunda i emotiva que la narrati-
va”. L’actriu vol triar un vers
d’una dona: Sylvia Plath o Emily
Dickinson… Però li’n surt un de
Miquel Martí i Pol, un dels seus
autors preferits. “Parla de coses
que m’arriben, n’hi ha d’altres
que segurament són millors, i,
sens dubte, quedaria més bé si els
anomenés, però el vers és aquest:

“La veritable mort és desertar”.

Si hi ha un testimoni especial-
ment entranyable sobre la poesia
és Neus Català, de 94 anys, que
va sobreviure a la deportació a
Ravensbrück. Per aquesta dona
petita i colossal, la poesia és con-
substancial a la vida: “Per mi
sempre ha estat molt important,
un consol, sempre. Autors prefe-
rits? Uh, Machado, Miguel Her-
nández, m’agrada la poesia amb
contingut”. Neus Català opina
que “s’hauria de fer més poesia,
avui; som en una època que no

apareix ningú, trobo a faltar la
veu de grans poetes”. La lluitado-
ra per la llibertat, que no és un
destí menor, voldria haver estat
poeta, però “ser militant et pren
molt de temps”. No obstant
això, ho és força: sense modèstia
falsa, tria un vers, un de seu, del
seu poema Lidice, dedicat a les
víctimes d’aquella matança de
les SS:

“Quan les pedres parlen i les roses
ploren, les aus no canten, Lidice”

El cantautor Jaume Sisa, que va
participar en el 21è festival, rep la
trucada de l’enquesta d’urgència
sobre la poesia al supermercat. En
una mà el mòbil, a l’altra fruita, la
mirada als formatges, Sisa opina:
“Gamoneda, parlant de Benedet-
ti, ha dit que la poesia no és això,
que està bé, però que no és això.
Hi ha molts tipus de poesia; jo,
entre la que està a frec de la quoti-
dianitat —Benedetti, un poeta per
a cantautors— i la que ho està
amb la metafísica i el que és in-
nombrable —Valente, el mateix
Gamoneda—, em posicionaria en-
tremig, en una síntesi galàctica. To-
tes dues coses tenen el seu interès”.
Sisa cita com a poetes favorits,
dels de la tauleta de nit, Pessoa,
Borges i Rimbaud. I afegeix Joan
Salvat Papasseit al triplet. Conside-
ra que la situació actual de la poe-
sia no és diferent a l’habitual.
“Sempre ha estat minoritària, fins
i tot la que fan els cantautors. Ho
és perquè vol temps, silenci, dispo-
sició i elevació d’esperit, circums-
tàncies òbviament que no són fà-
cils en la vida normal del nostre
dia a dia”. Com a vers, Sisa escull
la cèlebre frase de Rimbaud:

"Je est un autre"

Barcelona Poesia emplenarà
la ciutat amb un centenar
d’activitats poètiques des
d’avui i fins al dia 27. Aques-
ta n’és una selecció:

� 150 anys de Jocs Florals
de Barcelona. El certamen
poètic amb més tradició a Cata-
lunya (es remunta al segle XIV)
està d’aniversari. Al Saló de
Cent de l’Ajuntament de Barce-
lona, un acte en el qual es lliura-
rà el Premi de Poesia Jocs Flo-
rals de Barcelona 2009 i es no-
menarà el Poeta de la Ciutat,
servirà per celebrar-lo i per do-
nar el tret de sortida a la resta
d’activitats de la setmana. Fins
al novembre, exposicions, con-
ferències i publicacions apro-
fundiran en la dimensió històri-
ca i recordaran la consolidació
i projecció recent dels Jocs Flo-
rals.

� Homenatges. Gerard Ver-
gés, Joan Brossa, Joan Salvat-
Papasseit, Antonio Macha-
do, Maria Àngels Anglada i
Marià Manent són els autors
homenatjats enguany mit-
jançant maratons poètiques i
lectures de les seves obres.

� Exposicions: 160 poetes
de 15 països aporten la seva
visió sobre la violència de
gènere a Poesia visual contra
la violència; i a Música vi-
sual sense perrucaes podran
veure les últimes poesies vi-
suals de Josep M. Mestres
Quadreny.

� Jornades: Les Jornades de
Poesia i Mestissatge analit-
zen el binomi poesia i filoso-
fia; a Tusquets i poesia una
taula rodona reuneix autors
publicats en els 40 anys de
l’editorial i, a Poetes periodis-
tes, periodistes poetes, profes-
sionals de la premsa reciten
els seus treballs.

� Poesia i música: La música
electrònica dialoga amb la
poesia a Lírics i elèctrics i, a
Taverna de poetes, Santi Ari-
sa repassa les seves cançons
compostes a partir de poemes
de Salvador Espriu, Josep
Carner, Miquel Martí i Pol i
J.V. Fox.

� Tallers: L’Escola d’Escrip-
tura de l’Ateneu Barcelonès
proporciona recursos i tècni-

ques per crear textos poètics
i, a la presó de Wad-Ras, les
internes aprendran a compon-
dre poemes amb ritme.

� V Festival Internacional de
Poesia. Centrat en Ibero-
amèrica, el Festival, que cele-
bra els 25 anys, oferirà un es-
pectacle en el qual el fil con-
ductor és la paraula i la veu
dels bards de l’altre costat de
l’Atlàntic, com el mexicà José
Emilio Pacheco, el colombià
Darío Jaramillo i la cubana
Reina María Rodríguez.

A més a més, Blanca Llum
i Enric Casasses mantenen un
combat poètic a Joc partit, a
La Caseta del Migdia, a Mon-
tjuïc; es llegiran poemes a les
andanes i vagons del metro
de les línies 1 i 3; als mercats,
per megafonia es podran sen-
tir poemes, com si es tractés
d’una nova banda sonora. I
així fins a cent ofertes dife-
rents per disfrutar de la poe-
sia al llarg de set dies.

Per consultar tots els actes de
Barcelona Poesia: www.bcn.
cat/cultura/barcelonapoe-
sia/2009/index.htm.

Barcelona, vers a vers

“La seva capacitat de fondre’s amb les
noves tecnologies és gran, i beneficiosa,
la poesia es pot convertir en petites
píndoles enviades per mòbil o correu
electrònic”

Poesia: enquesta urgent
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LOURDES MORGADES

President de l’Institut d’Estudis Ca-
talans (IEC) des de 2005, primer
en funcions i mesos després elegit a
les urnes pels membres de la institu-

ció, Salvador Giner (Barcelona, 1934) es
presenta a la reelecció per consolidar,
diu, “el salt qualitatiu que ha experimen-
tat l’Institut en els darrers quatre anys”.
L’acompanyen en la candidatura l’ecòleg
Joandomènec Ros, el lingüista Joan Solà i
el musicòleg Romà Escalas.

Pregunta. Què li ha quedat per fer en
aquests quatre anys?

Resposta. En aquests quatre anys,
l’IEC ha fet una salt qualitatiu. Hem eixu-
gat els 2,1 milions d’euros del deute his-
tòric que tenia la institució, el pressupost
ha passat de quatre milions d’euros a
10,8, hem digitalitzat el fons documental,
tenim un potentíssim servei de publicaci-
ons, s’han creat dues societats filials més,
i ara en són 28, i el nombre de socis
d’aquestes ha passat de 6.000 a 10.000,
hem obert noves seus a Alacant i Lleida,
s’ha reformat la de Perpinyà i la de Palma
de Mallorca està en obres. Hem de conso-
lidar tota aquesta feina i completar-la.

P. I què queda per fer?
R. L’IEC és un centre de coneixement

amb savis d’arreu, és una acadèmia cata-
lana amb projecció internacional, però
hem de potenciar la seva entrada a més
institucions acadèmiques internacionals.
Pretenc que l’IEC sigui una acadèmia in-
ternacionalista, cosmopolita, moderna i
racionalista, perquè aquesta és la visió
amb la qual es va fundar. Perquè som
catalanistes som internacionalistes. El
nostre universalisme ve de què cada país,
cada comunitat nacional ha d’aportar al-
guna cosa a la comunitat internacional.

Això és el nostre futur i ho hem de conti-
nuar treballant per potenciar-ho i consoli-
dar-ho.

P. I els membres de l’IEC, també volen
ser universalistes?

R. Sí. Hi ha, però, coses en què no se’n
pot ser massa, d’universalista. I hi ha un
tema que tenim molt clar i que és la llen-
gua, que l’hem de defensar. Estic preocu-
pat per l’estat de la llengua catalana.
Hem de defensar l’hegemonia del català,
no el bilingüisme. És una qüestió que de-
fensa la nostra candidatura, en la qual,
fins i tot, parlem de sobirania de la llen-
gua catalana. Això ho tenim molt clar. I
per aquest motiu hi ha un lingüista a la
nostra candidatura, en què, fins i tot, par-
lem de sobirania de la llengua catalana.

P. Ha esmentat que en el seu mandat
s’ha incrementat molt el seu pressupost
ara, però des de l’1 de gener de 2009 la
institució s’ha quedat sense finançament.

R. El contracte programa que teníem
amb la Generalitat ha expirat i hem co-
mençat l’any sense finançament, com Ca-
talunya. Tenim la garantia que la Genera-
litat ens renovarà el contracte programa,
però està pendent que el Govern arribi a
un acord en la qüestió del finançament a
Madrid. L’aportació de la Generalitat su-
posa el 65% del nostre pressupost.

P. Quin és el camí que l’IEC ha de
seguir en el futur?

R. Hem d’aconseguir que tothom sàpi-
ga que per a ser un país complet, Catalun-
ya necessita una acadèmia i que no l’ha
d’anar a buscar fora, que ja la té aquí.
Som nosaltres. I per això hem de fer que a
part del reconeixement que tenim, l’IEC
sigui més conegut. Per una altra banda,
la llengua és un tema prioritari per nosal-
tres, però no volem ser més bel·licosos en
la seva defensa, el que hem de fer és ser
més militants. L’Institut té potestat nor-
mativa i prescriptiva, no tenim l’obligació
de ser àgils, però sí que hem de reaccio-
nar, si pot ser de forma immediata, si
algú, com ja ha passat, diu alguna bajana-
da.

P. Què és el primer que farà si surt
reelegit com a president?

R. Anar a veure el gerent per saber
quant de temps més podem resistir sense
finançament. I si la cosa és molt greu,
prendre mesures.

L. M.

Amb discreció, i sense que trans-
cendís mesos abans de la convo-
catòria d’eleccions, el professor
de literatura Ricard Torrents

(Folgueroles, 1937) va presentar gairebé
per sorpresa la seva candidatura a presi-
dir l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
Candidatura amb la qual té el propòsit
de promoure “noves formes de bon go-
vern” de la institució, que considera que
en els darrers quatre anys ha estat “dis-
tant i poc operatiu”. La candidatura que
encapçala està integrada pel bioquímic
Francesc González Sastre, l’enginyera i
doctora en informàtica Alícia Casals, i
el filòleg Joan Albert Argenter.

Pregunta. Què el va impulsar a pre-
sentar-se a la presidència de l’IEC?

Resposta. Creiem que l’actual govern
no és prou eficient. Sí, es fan moltes
coses, però no es treuen els resultats pro-
porcionals als recursos de què es dispo-
sa. Hi ha hagut una manca de debat,

d’autocrítica i de previsió de futur. Hi
ha descontentament entre els membres
de la institució.

P. Quines són les receptes que propo-
sa per al canvi?

R. El nostre programa té tres grans
línies que es resumeixen en: eficiència en
els resultats, proximitat amb les perso-
nes i transversalitat en l’organització.
Ens preocupa reordenar de forma inter-
na l’Institut, les relacions entre els seus
membres i les seccions. Els plens no
s’aprofiten per tractar temes d’interès
científic, el temps es gasta en qüestions
administratives i burocràtiques que ac-
tualment, amb la tecnologia, es poden
resoldre via Internet. Els acadèmics no
haurien de marxar mai d’un ple sense
haver tingut una part de debat científic.

P. Quina va ser la darrera vegada que
es va debatre un tema científic en un
ple?

R. Ha estat aquest mateix curs. Va ser
un debat sobre l’impacte del pas del
TGV per Barcelona. També n’hi ha ha-
gut un sobre el canvi climàtic, que és un
tema recurrent, però, no hem debatut,
per exemple, quin pot ser l’impacte de la
nova grip. Hem de fer que els plens si-
guin autèntics fòrums de debat.

P. Parla de proximitat amb les perso-
nes. A què es refereix?

R. En els darrers deu anys, l’IEC ha
crescut molt, en nombre de membres i
en nombre de treballadors i, enmig, el
govern amb la seva gestió ha quedat
aïllat tant d’uns com dels altres. Hi ha
membres de la institució que ni es co-
neixen entre ells. Això es pot solucionar
si s’estimula l’execució de projectes
transversals en què s’hi vegin implicats

membres de diverses seccions. Fa falta
més interdisciplinarietat.

P. Creu que les celebracions del cente-
nari han ajudat a donar a conèixer
l’IEC?

R. Tot això que s’ha fet ha estat de
cara enfora. Ha esta bé. Ja hi haurà
temps de commemorar altres centenaris,
com el de la mort de Joan Maragall, el
2011, o el de les normes ortogràfiques, el
2013. Ara, però, és urgent que es treballi
des de dins i cap a dins. No podem con-
vertir l’Institut en una agència de cele-
bracions. Ens hem de centrar més en la
producció científica, a fer ciència en ca-
talà. I fer conèixer més la institució en-
tre la comunitat científica, les universi-
tats, els centres d’investigació. L’IEC no
és encara prou conegut entre la comuni-
tat científica i després a la societat. És
més important el que pensa l’Institut
d’Estudis Catalans de la societat que el
que pensa la societat de l’Institut.

P. Què és el primer que farà si guanya
les eleccions?

R. Organitzar un ple en el qual es
pugui debatre el meu programa que no
hem tingut ocasió de sotmetre a debat;
un ple extraordinari degudament prepa-
rat per explicar l’aplicació de les mesu-
res que vull implementar i que serà una
manera diferent de governar.

SALVADOR GINER

“Vull que l’IEC sigui una
acadèmia internacionalista”

RICARD TORRENTS

“Ens hem de centrar més a
fer ciència en català”

Salvador Giner, a l’esquerra, i Ricard Torrent, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans. / EDU BAYER

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) celebra
eleccions per elegir president el proper 2 de
uny. Dues candidatures opten a governar la

centenària institució els propers quatre anys.
El sociòleg Salvador Giner es presenta a la
reelecció per “consolidar el salt qualitatiu expe-

rimentat per la institució en els darrers quatre
anys”. El professor de literatura Ricard Tor-
rent encapçala la candidatura alternativa amb
la intenció de promoure “noves formes de bon
govern” a l’Institut, que, al seu parer, ha tingut
una direcció “distant i poc operativa”. Els vo-

tats són els membres de les cinc seccions de
què consta l’acadèmia catalana —la històrico-
arqueològica, la de ciències biològiques, la filo-
lògica, la de ciències i tecnologia i la de filoso-
fia i ciències socials—, més els presidents de les
28 societats filials. En total, 210 vots.

“Els acadèmics no haurien
mai de marxar d’un ple
sense haver tingut
una part de debat científic”

“Hem d’aconseguir que tothom
sàpiga que per tal que
Catalunya sigui un país complet
necessita una acadèmia”
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Javier Cercas diu que llegeix poe-
sia, però que en una altra època
en va llegir més. “No sé de què
depèn, va a temporades, al fet
que enganxis un autor que és la
bomba. Cercas opina que la poe-
sia hauria de funcionar millor
del que ho fa, atesa la seva capaci-
tat d’adaptar-se a allò digital.
“Està en decadència la poesia?
No ho sé. Sempre ha estat un
gènere minoritari. És possible,
no obstant això, que, paradoxal-
ment, es llegeixi més que mai,
com tot, perquè molta més gent
hi té accés”. Per a l’autor de Sol-
dados de Salamina, la poesia té a
veure amb estats d’ànim. Ell té a
la tauleta de nit Nicanor Parra.
“Va bé per aixecar-te la moral,
un gamberro total”. Però també
rellegeix molt Verlaine. “Vaig
aprendre francès amb ell, em sé
de memòria molts dels seus poe-
mes, els recito quan bec”. Tria un
vers de Rubén Darío:

“Y la carne que tienta con sus

frescos racimos”

Feliu Formosa considera que és
un bon moment per a la poesia.
“A part de poetes molt recone-
guts, de gran magnitud, hi ha
una gran varietat formal, fins i
tot poema llarg —Comadira, Al-
bert Mestre— que abans no es
feia. Hi ha col·leccions noves
d’editorials petites a Catalunya,
Balears i València, i un públic no
gaire extens de lectors però sufi-
cient perquè sobrevisquin les edi-
torials”. Apunta que del seu dar-
rer llibre s’han venut 700 exem-
plars, “que és molt per ser un
volum de poesia”. Perquè, assen-
yala el poeta i traductor, “la poe-
sia sempre ha estat minoritària,
és clar; llegir poesia és una tasca
molt diferent a la de llegir prosa,
requereix una forma de llegir di-
ferent, una certa vocació de lec-
tor del gènere; no és el mateix
llegir Larsson que Baudelaire”.
Formosa recalca el fet que hi ha
molta gent que escriu poesia
però sense ànim de publicar-la,
com a “expressió sentimental,
forma d’abocar emocions i senti-
ments”. A Formosa li pregunten
sovint què és la poesia. “Respon
astorat que música i metàfora,
paraula en el temps, hi ha mil
definicions, totes insuficients”. I
elegeix el famós vers de Carles
Riba:

“Súnion, t’evocaré de lluny amb
un crit d’alegria”

Pere Gimferrer es mostra una mi-
ca reticent al principi, aquestes
coses li semblen com un tòpic;
però es va animant. “La situa-
ció de la poesia? El de sempre,
té un públic lector reduït, un
nucli petit, però que és en canvi
molt fidel, més que en qualsevol
altre gènere, i ho segueix essent
durant tota la seva vida”. Opi-
na que la poesia connecta bé
amb les noves tecnologies, però
no creu que sigui un fenomen
diferent del que va significar
que la poesia oral es posés per
escrit o es difongués amb la im-
premta. “El canvi de suport no
modifica substancialment la
poesia: la brevetat de la comuni-
cació per Internet ens pot por-
tar de nou, per exemple, a l’epi-
grama llatí. La naturalesa pro-
funda de la poesia no varia. És
cert que la poesia té més capaci-
tat de fragmentació que la
novel·la, però això és obvi. És
un gènere directe, concentrat,
sense la servitud de l’argument,
de gran intensitat, amb gran
efecte”. De l’èxit de les
manifestacions orals de la poe-
sia assenyala que no és res nou:
“Sempre ha existit fascinació
per escoltar el poema dit, i més
en boca de l’autor, encara que

hi ha poetes que diuen bé els
seus versos, penso en Ungaretti,
i altres que no”. Passant a l’as-
pecte íntim, Gimferrer confessa
que la poesia forma part d’ell,
d’una manera diferent a la pro-
sa. “Tinc una tendència natural
a memoritzar poesia, cosa que
difícilment es fa amb les
novel·les; és part també de l’es-
sència del gènere, la rima, el rit-
me, condueixen a la mnemotèc-
nia”. L’escriptor tracta d’esca-
quejar-se del joc de triar vers
—“n’hi ha tants!—, però al fi-
nal transigeix i adverteix que
són només uns dels molts que li
vénen al cap en aquell moment.
“Poden ser dues ratlles?” Enda-
vant. L’autoretrat de Rubén Da-
río:

“Y muy siglo diez y ocho, y muy
antiguo / y muy moderno: audaz,
cosmopolita”

Jordi Puntí afegeix a la seva con-
dició d’escriptor el fet d’haver es-
tat editor de poesia. Considera
que el gènere té en realitat pocs
lectors —“no es ven”— i que la
paradoxa de què en canvi els reci-
tals estiguin plens obeeix a què
“la gent volt escoltar versos, no
llegir-los”. El lector de poesia és
una minoria, però això sí, fidel,
incondicional i selecta. “Uns ha-
ppy Few”, suspira Puntí. Els seus
preferits, que han canviat al llarg
dels anys, són “els poetes brità-
nics moderns, com Auden i Lar-
kin”, en els quals cada poema és

una història”. Li costa decidir-se
per un vers —avalua dir “At last
the secret is out, as it always
must come in the end”, però es
queda amb un altre d’Auden, de
l’elegia a Yeats:

“He became His admirors”

Eudald Carbonell, un dels direc-
tors de les excavacions d’Ata-
puerca, considera que l’interès
general per la poesia canvia se-
gons un moviment pendular o
d’acordió, depenent del mo-
ment social. “Ara crec que està
millor que fa deu o quinze
anys”. La seva opinió no és ba-
nal: Carbonell representa una
curiosa —tot i que no tan
rara— unió entre la paleontolo-
gia i la poesia. “Sí”, riu el cientí-
fic, “no només he estat un gran
consumidor de poesia, sinó que
també l’he escrit, durant molts
anys —ara ja no—, fins i tot
m’han demanat en divserses oca-
sions que la publiqui, però no
crec que ho faci”. Carbonell
s’anima i recita un dels seus poe-
mes de joventut, amb un regis-
tre bucòlico-pastoril, molt piri-
nenc. “M’atrau molt la poesia.
El meu poeta preferit és possi-
blement Maiakovski, pel seu alè
revolucionari, que tant vaig
compartir. També m’han agra-
dat molt Neruda i Ho Chi
Minh, el líder comunista, que
era també un excel·lent poeta, i
Holderlin, i Villon”. Posat a ele-
gir un vers, Carbonell, però, s’in-
clina per un de Baudelaire, l’ini-
ci d' Hymne, que va escollir, el
que s’ha de veure, per col·locar

a l’inici de la seva tesi sobre les
indústries lítiques del quaterna-
ri:

“Elle se répand dans ma vie/ Com-
me un air imprégné de sel”.

El filòsof Eugenio Trías manifes-
ta una profunda, llarga i fructífe-
ra relació amb la poesia: “Sem-
pre he intentat escriure de mane-
ra que el rigor filosòfic es fon-
gués amb l’evocació poètica, de
manera que la poesia estigués in-
corporada en la idea mare del
llibre, de l’assaig o de l’article”.
Dels seus gustos assenyala: “Em
vaig submergir, passada l’adoles-
cència, en el món poètic de Jorge
Guillén, del Juan Ramón Jimé-
nez darrer, de T. S. Eliot, de Hol-
derlin i Rilke”. Curiosament, no
tria un vers com a línia favorita,
sinó una reflexió de Franz Liszt
que, assenyala, presideix els seus
actuals estudis musicals:

“Notre vie est-elle autre chose
qu’une série de preludes”

L’actor i director Josep Maria
Pou confessa una relació no gaire
habitual amb la poesia, però tot
el que diu demostra el contrari,
fins al punt que ell mateix, sor-
près, es veu obligat a rectificar la
seva afirmació primera. “Lle-
geixo molta poesia i ho he fet
tota la vida. I la utilitzo:
m’aprenc coses de memòria que
llavors aplicaré en un moment de-
terminat. Hi ha en aquest fet un

aspecte professional. Durant
anys vaig participar en un progra-
ma de la SER en el qual llegia un
poema. M’agrada llegir poesia
en veu alta. Fins i tot per a mi
mateix. S’entén millor així, és un
gènere fet per dir-lo”. Pou recor-
da el recentment traspassat Bene-
detti, però subratlla la seva espe-
cial obsessió per la Nobel polone-
sa Wislawa Szymborska —la de
versos com “Estic massa a prop
perquè ell somnïi amb mi” o
“Comprenc que la meva tristesa /
no frenarà l’herba”—. Ara, diu,
“està de moda perquè el nou le-
hendakari Patxi López va llegir
el seu poema Res succeeix dues
vegades en la cerimònia d’investi-
dura, però jo la vaig descobrir fa
molt de temps. Vaig llegir un poe-
ma seu per la ràdio i l’estudi es
va inundar de cartes”. A l’actor li
agrada també la poesia social,
amb compromís personal, i afe-
geix que Ángel González i Gil de
Biedma se’ls sap de memòria. En
demanar-li un judici sobre la si-
tuació actual de la poesia, dubta:
“És difícil dir-ho. És un exercici
molt íntim, la més íntima de les
experiències artístiques”. Re-
flexiona i continua: “Avui la poe-
sia seria el millor manual d’autoa-
juda, cal deixar-se d’aquestes ru-
cades i llegir poesia”. Com a vers
escollit, després d’avaluar “Si he
segado las sombras en silencio,/
me queda la palabra”, de Blas de
Otero, s’inclina per aquest tan co-
negut i peteseegerià de José Mar-
tí:

“Cultivo una rosa blanca / en julio
como en enero”

Poesia: enquesta urgent

“La poesia sempre ha estat
minoritària; requereix una forma de
llegir diferent, una certa vocació de
lector del gènere; no és el mateix llegir
Larsson que Baudelaire”

Olivera situada al
Palau de la Virreina
on la gent que ho
vulgui pot penjar el
seu poema.
/ MARCEl·LÍ SÀENZ
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