
Dels molts, i alguns de molt bons, retrats
que hi ha en l’art i en la literatura del
famós Don Joan, el que m’agrada més és
el de Les flors del mal de Baudelaire, tra-

duït per Guanyavents amb el títol de ‘Don Juan a
l’infern’, i més que res l’última estrofa i sobretot el
darrer vers, quan el protagonista, malgrat l’esgarri-
fosa rebuda que li preparen amics, coneguts i una
multitud de dones de pits caiguts i robes entreober-
tes, en el tètric bot que el du al sojorn dels morts,
només es mira el solc que deixa l’embarcació i no
es digna a veure res, ‘despreciant-ho tot’.

Això es pot veure al número 111 de la Biblio-
teca Popular de ‘L’Avenç’, un llibret d’un to
vermell quasi de teula, de 1910, munit d’un
pròleg-estudi per Joan Pérez-Jorba sobre ‘Poe-
sia francesa d’avui i d’ara fa poc’ que a la seva
pàgina XXIV diu que Baudelaire ‘no plora mai:
en la seva caiguda moral, que ell reivindica cons-
cientment en la seva poesia, se redreça, i, blasfe-
matori, com el Don Juan de Molière, ho despre-
cia tot, engrandint-se en la seva condemnació,
obra de si mateix.’ Molt bon resum de la posició
del poeta: el redreçar-se en (i no de) la caiguda,
la condemna ‘obra de si mateix’, la relació amb
el don Joan molieresc vist com el doblega-tabús,
el salta-lleis, el burla-déus... Després, a la frase
que ve tot seguit, Pérez Jorba encara puja de
punt: ‘L’autor de Les fleurs du mal, amb tot i el
seu prurit de singularitzar-se, no era un sofistica-
dor de la seva sensibilitat, sinó un esperit enri-
quit per una organització mental superior a la
dels pensadors del seu temps, no sols per la
precisió de les idees, per la justesa de les imatges,
la perfecció de la forma, sinó per la consistència
lògica i l’esguard penetrant que desplegava...’

El llibre que aquest pròleg-estudi encapçala
es titula i subtitula Trasplantades (poesies france-
ses contemporànies), en traducció d’Emili Guan-
yavents (que a voltes signa Guanyabens): són 58
poemes, cada un d’un poeta diferent. De Baude-
laire hi ha el ‘Don Juan a l’infern’, de son mestre
Gautier la ‘Tristesa’, del bon Richepin ‘La tris-
tor de les bèsties’, de Verlaine l’àcid ‘Col·loqui
sentimental’, bells i forts poemes també aquí en
el català que hi guanya vents i béns.

En el ‘Don Juan a l’infern’ hi ha uns quants
personatges (Elvira, el pobre, el criat, etc.) que
tenen una relació o altra amb don Joan. Però
també n’hi ha un que no es troba al món de don
Joan sinó sols al cervell de Baudelaire: aquest,
quan parla del mendicant, diu que té l’ull fer-
reny ‘com Antístenes’. El filòsof atenès hi apa-
reix doncs purament per explicar la mirada alti-
va del pobre, és un simple terme de comparació.
M’agrada que en el poema baudelairià del don
Joan hi surti, encara que sigui així ‘pels pèls’ i
una mica ‘a la contra’, aquest filòsof que anava
al gimnàs del Gos Blanc, i per això ell i els seus
companys foren anomenats gossos i els seus se-
guidors són els cínics o cànids. Antístenes deia
que s’estimaria més embogir que sentir plaer.
Diògenes el Gos era amic seu. El Gos Blanc era
l’únic gimnàs que deixava entrar bastards i fills
de mare estrangera, com ho era Antístenes, dit
el Gos Autèntic. ‘Alguns t’alaben’, un li digué.
‘Doncs, quin mal he fet?’, va respondre.

FESTIVAL MÚSICA

CONSULTORIO DEXEUS, S. A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo unánime del Consejo de administración de 21 de mayo de 2009, se convoca
junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de CONSULTORIO DEXEUS, S. A., para
su celebración en el domicilio social el día 29 de junio de 2009, a las 16.30 horas, en primera
convocatoria, o al día siguiente, el día 30 de junio de 2009, a las 16.30 horas, en el domicilio
social, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pér-
didas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y
memoria), así como el informe de gestión y el informe de auditoría, correspondientes al ejer-
cicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.
Segundo. Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración.
Tercero. Análisis de la propuesta de distribución del resultado y aprobación de la misma, si
procede.
Cuarto. Reelección de los auditores de la sociedad para auditar las cuentas anuales corres-
pondientes al ejercicio social que se cerrará el 31 de diciembre de 2009.
Quinto. Delegación de facultades.
Sexto. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.
A los efectos de lo establecido por el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la junta general de accionistas, así como el informe de gestión y el informe de
los auditores de cuentas.

En Barcelona, a 21 de mayo de 2009
Pedro Nolasco Barri Ragué, presidente del Consejo de Administración

de CONSULTORIO DEXEUS, S. A.

La figureta de ca-
ganer d’una pu-
billa catalana és
la protagonista
del cartell del fes-
tival Panorama
d’Olot, que en-
guany arriba a la
novena edició
farcit de propos-
tes contemporà-
nies de teatre,
música, arts vi-
suals i performan-
ces. Propostes
com Cantatatau-
la de la companyia la
Font del Vi, un tiberi
on es canta al vi, al
menjar i l’alegria de
viure mentre arriben
els plats. El circ també
hi serà present amb el
muntatge Devoris Cau-
sa d’Escarlata Circus i
les titelles dels france-
sos Délit de façade.
L’acció col·lectiva
Aracne, d’Idoia Zabale-
ta i Filipa Francisco, re-

crearà una teranyina
de fil vermell sobre el
cap del públic. A més,
s’instal·larà The sma-
llest disco in the world
dels anglesos Minuscu-
le of sound. El festival
s’obrirà amb l’especta-
cle Un lloc equivocat de
Dimitri Ialta dirigit
per Jordi Duran.— Pa-
norama d’Olot (28 al
31 de maig) www.pnrm.
net.— N. IGLESIAS

Tot sol. Acostumat a ac-
tuar acompanyat d’un
bon grapat de músics, Al-
fonso Vilallonga surt sol
a l’escenari en el seu dar-
rer concert espectacle, un
conjunt “de cançons i his-
tòries per a un home i al-
guns instruments...”. So-
lo ante el peligro n’és el
títol i el polifacètic i ver-
sàtil músic es val de tots
els recursos al seu abast,
musicals i verbals, per en-
frontar-se al respectable
i, al seu parer, al més

gran dels riscos que hi ha
en el món del teatre, “la
indiferència, l’aplaudi-
ment tebi del públic”,
que per Vilallonga és “la
pitjor punyalada que es
pot clavar a un artista”. I
ara la vol trencar armat
amb la seva veu, el piano,
la guitarra, l’acordió i
l’harmònium. Solo ante
el peligro. Teatre Lliure
(Pl. Margarita Xirgu, 1).
Barcelona. Des d’avui fins
al 31 de maig. www.teatre-
lliure.com

Art a la vista. Ni els mu-
seus ni les galeries perme-
ten veure el procés de crea-
ció de les obres, ni el lloc
on treballen els artistes.
Els Tallers Oberts, sí. Per
això la iniciativa d’obrir
els tallers dels artistes se-
gueix guanyant adeptes
any rere any. A Ciutat Ve-
lla, se celebrarà aquest cap
de setmana i els propers 6 i
7 de juny la 16a edició.

Durant aquests quatre
dies, en una cinquantena
de tallers dispersos pel Ra-
val, el Gòtic i la Ribera-
Born es podrà entrar,
veure com es creen tot tipus
d’obres artístiques i artesanes (pa,
fins i tot), adquirirles o encarre-
gar-ne una que s’adapti al pressu-
post i la necessitat de cadascú.

Karol Bergeret és el cinquè any
que hi participa com a artista. Al
seu taller es podran veure i com-
prar escultures creades a partir de

material reciclat i joies fetes amb
elements de ganxets per una ami-
ga seva sense taller a la zona. Se-
gons Bergerel, l’any passat unes
500 persones van entrar al seu ta-
ller situat al carrer Sant Vicenç i,
tot i que reconeix que no tot són
vendes, afirma que sí que hi ha
moltes persones que tornen a com-

prar al llarg de
l’any. Una de les
obres creades per
Bergeret (Su-
perwoman Siba,
que representa
una dona amb
múltiples braços
per poder treba-
llar dins i fora de
casa) s’exposarà
a Síntesis: Tallers
Oberts, l’exposi-
ció col·lectiva
que el FAD ha or-
ganizat amb
obres selecciona-
des dels artistes

participants d’aquest any. El
FAD també ha creat, prenent
com a base el tauler del Monopo-
ly, un itinerari per poder visitar
tots els tallers i ha programat visi-
tes guiades, tallers infantils i gim-
canes. Tallers Oberts. 30 i 31 de
maig i 6 i 7 de juny. Ciutat Vella.
www.tallersoberts.net/— J. Á. M.

Kéyah vol dir terra en navajo i així
es titula el projecte que Raúl Belin-
chón presenta a l’Espai 13 de la
Fundació Miró de Barcelona. Ar-
tista de ja llarga trajectòria, les se-
ves sèries fotogràfiques parlen de
la vida a través dels paisatges i ar-
quitectures buides però carregades
d’històries. En aquest cas es tracta
d’un projecte realitzat a una reser-
va navajo d’Arizona en què s’ha
centrat en les entranyes de la ter-

ra, cavernes creades pel vent o l’ai-
gua de colors quasi màgics, que
Belinchón mostra de manera pic-
tòrica i quasi abstracta. L’exposi-
ció tanca el cicle Els vint-i-quatre
graons, dedicat a Miró en el 25è
aniversari de la seva mort, i per
això avui, a la inauguració (19.30
hores), s’hi presentarà el catàleg
conjunt. Kéyah. Fundació Miró.
Fins al 12 de juliol. fundaciomiro-
bcn.org. www.raulbelinchon.com.

AGRUPACIÓN TALLERES, S. A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la
vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los seño-
res accionistas a la junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en la calle Navarra,
número 40, 1ª planta, de Granollers (Barcelona), el día 29 de junio de 2009, a las 10 horas,
en primera convocatoria y, para el caso de ser necesario, para el día 30 de junio de 2009,
en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Nombramiento, en su caso, del presidente y secretario de la junta.
Segundo. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de
aplicación de resultados y de la gestión social, todo ello correspondiente  al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2008 de la compañía AGRUPACIÓN TALLERES, S. A.
Tercero. Aceptación, en su caso, de la dimisión presentada por actual miembro del
Consejo de Administración, José Luis Torra Ruiz del Sotillo.
Cuarto. Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración
Quinto. Delegación de facultades.
Sexto. Ruegos y preguntas.
Séptimo. Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria y de conformidad con lo previsto en el artículo 212
del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que
corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social de la compañía los
informes y documentación referente a los asuntos que han de ser sometidos a la aproba-
ción de la junta general ordinaria de accionistas, así como de solicitar la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.

Granollers, 22 de mayo de 2009
El presidente del Consejo de Administración, Juan Pedro Pirretas Krohn

La pubilla catalana del cartell.

Un taller de la passada edició.

Alfonso Vilallonga al piano.

Pérez Jorba
i Baudelaire

ENRIC CASASSES

8 / QUADERN EL PAÍS, dijous 28 de maig de 2009

Re
po

rt
at

ge

ISRAEL PUNZANO

Barcelona és una ciutat molt llu-
minosa, ideal perquè Batman hi
faci un vol a la llum del dia,
però, de nit, la seva arquitectu-

ra modernista i gòtica li proporciona
una atmosfera inquietant... perfecta per
a Batman”. Com es veu, el guionista
Mark Waid no dubta que la capital cata-
lana és un escenari excel·lent per acollir
una trepidant aventura del guardià de
Gotham City. Així ho afirma en un dels
textos que glossen les vinyetes de Bat-
man: Barcelona, el cavaller i el drac (Pla-
neta DeAgostini / Edicions 62), el còmic
més esperat de l’any i que serà un dels
protagonistes absoluts del Saló del Cò-
mic, que s’inaugura demà.

Si encara no queda clar, el mateix
Waid subratlla que Barcelona és un “lloc
perfecte” per a Batman perquè és una
ciutat gòtica i “plena d’ombres”. En defi-

nitiva, i dit també amb paraules de
Waid, “Barcelona pot assemblar-se tant
a Gotham com qualsevol altra ciutat eu-
ropea, perquè, com Gotham, és una fu-
sió d’allò nou i d’allò vell, però a Barcelo-
na hi ha molts llocs per on Batman es
podria passejar”. Això sí, tal com va re-
conèixer el dibuixant del còmic, el barce-
loní Diego Olmos, en el moment en què
es va donar a conèixer el projecte,
aquests llocs per on es passeja Batman
tenen pinta de postal turística perquè els
edificis emblemàtics de Gaudí i del Mo-
dernisme són sempre un reclam segur.

Per tant, després de l’arribada de
l’avió privat de Bruce Wayne pel cel del
port de Barcelona, el lector es trobarà a
l’obra de Waid i Olmos amb estampes de
la Casa Batlló, l’Hospital de Sant Pau,
les Rambles, la Monumental, el MNAC
—museu on Batman té la seva batcova
barcelonina— i, és clar, la Sagrada Famí-

lia, on el ratpenat lliura l’última batalla
amb el psicòpata Killer Croc, el ferotge
llangardaix-humà que es creu la reencar-
nació del drac al qual es va enfrontar
Sant Jordi. En aquest context, Killer
Croc fa el que mana el paper. És a dir, es
dedica a cruspir-se donzelles catalanes i
a sembrar el terror entre la població.
Malgrat que els mossos d’esquadra, po-
brets, fan el que poden per evitar la ma-
tança, serà Batman qui posi l’assassí al
seu lloc. I tot això ambientat en plena
diada de Sant Jordi, en unes Rambles a
vessar de curiosos entre els quals es veu
—no és broma— Woody Allen. Doncs
benvingut sigui en Batman a una ciutat
que és des de fa anys escenari d’un bon
grapat d’historietes, algunes de les quals
repassarem aquí per afegir-nos amb ale-
gria a la moguda comiquera que envairà
Barcelona aquests dies.

 Passa a la pàgina 2

Un Batman modernista
Les aventures del cavaller fosc a Barcelona protagonitzen el Saló
del Còmic i se sumen a l’àmplia iconografia de la ciutat en vinyetes

La crisi colpeja també
els editors i les devolu-
cions de llibres als
magatzems són esfe-

reïdores, però el sector edito-
rial és molt dinàmic i no pa-
ren de sortir iniciatives. Per
exemple, el nou segell edito-
rial Bóveda, a Madrid, publi-
carà intriga, fantasia i
novel·la històrica. Diuen els
seus responsables que promo-
cionaran els llibres a través
d’Internet. Neix també Duo-
mo Edicions, impulsada per
la infatigable Valerie Miles,
l’editora que es va trencar les
banyes per treure la revista
Granta en castellà. És una
gran lluitadora que sens dub-
te ens donarà moltes alegries
literàries.

Però una de les iniciatives
més interessants té a veure
amb el mercat del llibre en ca-
talà, cada cop més valorat per
propis i estranys. Tenen sorti-
da. Per això Tusquets va ende-
gar la col·lecció Ull de Vidre.
Tradueix al català títols que
publica en castellà, com els de
Henning Mankell o Petros
Márkaris. També va editar en
català Soldados de Salamina,
de Javier Cercas. O Destino,
que ha tret al mateix temps en
català i en castellà El silenci
dels claustres, d’Alicia Gimé-
nez Bartlett. O Alfaguara,
que ha fet el mateix amb la
darrera novel·la de Bernard
Atxaga, Set cases a França.

I ara comença l’editorial
basca Alberdania. Debuta en
català amb Diari d’un adoles-
cent gai, d’Iñigo Lamarca, pu-
blicat inicialment en basc i tra-
duït després al castellà i al ca-
talà. És un llibre molt valent i
interessant.

Lamarca és l’ararteko, el
síndic de greuges del Poble
Basc i, des de fa temps, un
activista en la lluita per la
normalització de l’homose-
xualitat. Alberdania té una
bona distribució i, des de la
seva creació, es va plantejar
publicar en basc i en castellà,
segons el director, Jorge Gi-
ménez. El mercat en català els
interessa. Per què, doncs, ce-
dir els drets a una altra edito-
rial? Prefereixen fer-ho ells
mateixos. Després de Diari
d’un adolescent gai hi haurà
altres títols.

Dues vinyetes de Batman: Barcelona (Planeta DeAgostini/Edicions 62), de Mark Waid i Diego Olmos.
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D’Euskadi

a Catalunya
ROSA MORA

Simona Škrabec ressenya el llibre de Víctor García Tur ‘Twistanschauung’ � Luis Hidalgo
escriu sobre el Primavera Sound, que arrenca avui � Josep Casamartina analitza dues

exposicions sobre Palladio i Antoni Solà


