
L’altre dia vaig parlar del que escriví el
1910 Joan Pérez Jorba sobre Charles Bau-
delaire en un dels volums de ‘L’Avenç’.
Pérez Jorba, segons les enciclopèdies, ‘per

les seves vinculacions amb l’anarquisme hagué
d’anar-se’n a París’, on treballà de corresponsal
de diverses publicacions. Allí, més endavant, el
1918, fundà una revista, ‘L’Instant’, bilingüe
catalana i francesa, en què publicava els poetes
més avançats de tots dos països: Folguera, Apo-
llinaire, Reverdy, Papasseit... En van sortir vuit
números i després canvià de caràcter i passà a
ser barcelonina i només en català. Al número 4
de ‘L’Instant’ (del novembre de 1918), a la sec-
ció ‘Les livres’, de crítica de llibres, hi ha una
ressenya del poema Atila que havia publicat a
Barcelona l’any anterior Apel·les Mestres, que
aleshores ja tenia quasi setanta anys. La crítica
de Pérez Jorba comença així (traduint-ho ara jo
del seu francès): ‘Molt a prop del cel, allà dalt,
emparar-se dels núvols, acaparar alguns raigs
del gran sol líric i confondre, en la claror pura, el
Maleït entre els Maleïts. Apel·les Mestres, l’emi-
nent poeta català, s’ho ha proposat i fet i fet ho
ha aconseguit. L’esperit del mal, aquest és el
símbol de la guerra que ell agita en els seus
versos com una bandera espetegant al vent de la
tempesta. Aquest tema, Apel·les Mestres l’ha
sabut elevar, amb l’embranzida del seu verb de
poderós motor, a uns quants milers de metres
per damunt del mar. És necessari mirar el con-
junt més que no el detall de l’obra per tal d’apre-
ciar-ne la solidesa. Les seves parts es relliguen
entre elles amb un sentit molt just de les propor-
cions; res no pot agradar tant al crític com els
fruits madurs que pengen lluminosament als lla-
vis. La veu del poeta català pren en les seves
imprecaci-ons i en les seves malediccions un ac-
cent molt fort i molt emocionat, sense emperò
induir la imaginació del lector a embarcar-se
cap a l’oceà dels meravellosos misteris.’ Això vol
dir que Mestres sempre sap de què parla i què
diu.

El 2004 les Edicions de 1984 van fer del
grandiós Atila una reedició que també conté
l’altre llibre de Mestres inspirat per la guerra
del 1914-1918, Flors de sang. Tots dos són
molt bons, no exagera Pérez Jorba en parlar de
l’embranzida poderosa del seu verb. Però el
que vull remarcar és l’elogi que fa Jorba de
l’arquitectura del poema, del seu sentit de les
proporcions. En aquest aspecte els poemes
llargs de Mestres, sobretot Atila i Liliana (de
1907), són obres mestres. Liliana, una història
de gnoms i sílfides, és com una llarga
pel·lícula d'animació enlluernadora, plena de
bellesa i de belleses, amb uns efectes especials
molt atrevits i que no s’havien vist mai abans
ni després, i la història s’hi desplega amb sub-
til transparència, amb una habilitat digna dels
antics clàssics. Les línies melòdiques i argu-
mentals sense ser simples són d’una gran nete-
dat. Una aparent contarella infantil de follets i
fades es va convertint en una radiografia més i
més punyent d’una mena d'amor i ‘dels mals
dels seus mals’. Els versos, i la llengua, hi
tenen molta força, són tendres però mai tous,
frescos i no gens frívols, plens de ganes de
viure sense ignorar la mort ni el mal. Exalten i
eleven i alegren l’esperit amb les idees i les
músiques i les imatges que convoquen.

MÚSICA CINE

GESTORES 1880, S. A., SOCIEDAD UNIPERSONAL
MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN Y OBJETO SOCIAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, se hace constar que el accionista único de la sociedad  decidió el 30 de marzo de 2009
modificar la denominación y el objeto social de la sociedad, pasando ésta a denominarse Avanços
Tecnològics Gestors Administratius, S. A., Unipersonal.
En consecuencia, se modificarán, los artículos 1  y 2, quedando, en lo sucesivo, redactados como
sigue:
“Artículo 1. La presente sociedad es mercantil anónima y girará bajo la denominación de Avanços
Tecnològics Gestors Administratius, S. A., Unipersonal, teniendo su domicilio en Pl. Urquinaona, 6,
6.ª planta, 08010 Barcelona, estando facultado el Consejo de Administración para decidir la creación,
supresión o traslado de sucursales, agencias, delegaciones o representaciones, tanto en España como
en el extranjero.”
“Artículo 2. La Sociedad tiene por objeto la presentación a los gestores administrativos colegiados en
los colegios oficiales de gestores administrativos de los siguientes servicios:
a) La prestación de servicios informáticos, telemáticos por cuenta de terceros
b) La prestación de servicios de publicidad y relaciones públicas.
c) La comercialización y suministro de material informático y de oficina.
d) La prestación deservicios de enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional

y educación superior. 
Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad total o parcial-
mente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con
objeto idéntico o análogo. Si alguna de las actividades preindicadas requiera la obtención de autoriza-
ción o el cumplimiento de algún requisito previo para su válido ejercicio, no podrá iniciarse hasta que
se haya obtenido aquélla o cumplido éste.”

Barcelona, 2 de junio de 2009. Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Lluzar López de Briñas

Digital Global
Radio. Les ac-
tuacions dels
grups Au i Clus-
ter són el plat
fort avui al CC-
CB de la quarta
sessió de BC-
Nmp7, Digital
Global Radio,
dedicada a
veure com el fe-
nomen dels
nous formats ra-
diofònics confir-
ma el caràcter
global i lliure de la tec-
nologia digital sono-
ra. I és que entre els
molts canvis que ha
comportat la revolu-
ció digital, l’eclosió
dels nous formats ra-
diofònics ha redefinit,
segons els experts, la
manera d’entendre,
consumir i accedir a
la informació que
abans arribava mit-
jançant les ones. Les

noves ràdios digitals
lliures han canviat el
rol de l’oient passiu
pel del selector musi-
cal actiu. En la sessió
d’avui es presentaran
vídeos de diferents
projectes, hi haurà
una taula rodona i tin-
dran lloc els concerts
d’Au (Madrid) i Clus-
ter (Alemanya).

CCCB, 19 h, 3,60
euros; reduït, 3 euros.

Cine d’Equador. El cine-
ma ofereix l’oportunitat
d’entendre la societat
d’origen d’un dels
col·lectius de nous ciuta-
dans més nombrosos de
Catalunya, el dels equa-
torians. La segona edi-
ció de Cinecuanon, la
Mostra de Cine Equato-
rià de Catalunya, presen-
ta des de dimecres pas-
sat, i fins al 17 de juny,
algunes de les pel·lícules
més representatives de
la cinematografia del

país (com Mete gol ga-
na, de Felipe Teràn, ve-
geu la imatge), moltes
de les quals són inèdites
a Espanya. Juntament
amb les projeccions, els
debats i els tallers es
durà a terme una retros-
pectiva del cineasta inde-
pendent Sebastián Cor-
dero, un referent a tot
Llatinoamèrica. Cine-
cuanon (fins al 17 de
juny). Cines Verdi, Casa
Amèrica, bar Cortála-
mos i Fedelatina.

Festa de creació.A Grà-
cia no tot és oci nocturn.
Sis entitats i espais del dis-
tricte vinculats amb la crea-
ció contemporània han
unit esforços i recursos a
Nodes de Gràcia, una festa
de creació artística que tin-
drà lloc els propers 12, 13 i
14, i que ensenyarà com tre-
ballen artistes i actors
d’aquest barri barceloní,
tant els que són més experi-
mentats com els artistes
emergents. Des de diven-
dres fins diumenge, uns cin-
quanta artistes participa-
ran a quaranta accions en
què mostraran el procés de
creació de performances, vídeos,
dansa, teatre i art visual.

Divendres, una gran festa a la
plaça del Diamant (21.30 hores)
presentarà la feina de vuit artis-
tes des del 2003 fins a l’actuali-
tat. Serà l’inici de la festa que
s’acabarà extenent per cada es-

pai que hi participa: la Caldera i
TragantDansa, plataformes per
a la creació i la investigació en el
camp del moviment i les arts es-
cèniques; Experimentem amb
l’Art, un espai creat per afavorir
el diàleg entre l’espectador i els
processos de creació de diverses

disciplines; Grà-
cia Territori So-
nor, que difon els
projectes en l’àm-
bit de la creació
musical, i la Sala
Beckett, que ofe-
reix tallers de
dramatúrgia i ac-
tivitats entorn de
la creació escèni-
ca.

Durant els tres
dies de duració
del festival, el res-
taurant Le
Bouche à Oreilles
(Torrijos, 26) serà
el punt de troba-

da i d’informació de totes les acti-
vitats. I, perquè tothom es pugui
preparar la visita amb
tranquil·lat, ha elaborat un menú
per a l’ocasió.

Nodes de Gràcia. Festa de Creació
Contemporània (12, 13 i 14 de juny).
www.nodesdegracia.net.— J. Á. M.

El model és el tema del cicle d’expo-
sicions que ha programat el reno-
vat Cercle Artístic de Sant Lluc
aquesta temporada. Ara presenta
una doble oferta. Per una banda,
l’exposició Quarta persona en què
dos joves artistes, Gabriel Pericàs i
Aitor Rey, ofereixen la seva visió
personal sobre el tema a través de
la selecció de cinc peces de la
col·lecció de la Fundació La Caixa
d’autors de tant prestigi com Bruce

Nauman, Cindy Sherman, Carles
Pazos i Heim Steinbach. A més, al
pati d’entrada del Cercle, Neus Mi-
ró ha programat un cicle de vídeo
centrat també en el tema del model
i la seva ambivalència. El cicle dura-
rà tot l’any, però fins al 10 juliol es
poden veure obres de Nauman,
Dan Graham i Gilbert &George.
El model. Cercle Artístic de Sant
Lluc (Mercaders, 42). www.sant-
lluc.cat.
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CONSTRUCCIONS MARÇA
SOCIEDAD COOPERATIVA

CATALANA LIMITADA
(S.C.C.L.)

En asamblea general extraordinaria cele-
brada el 11 de mayo de 2009, se acordó,
por unanimidad de los socios, la disolu-
ción y simultánea liquidación de la socie-
dad, nombrándose como liquidador a
Alfonso Méndez Ruiz. Marçà, 12 de
mayo de 2009. Alfonso Méndez Ruiz.

INICIATIVAS DE
MÁRKETING, S. A.

La junta general de accionistas de la sociedad,
en fecha 3 de junio de 2009, ha acordado, por
unanimidad, trasladar el domicilio social de la
entidad a Cornellà del Llobregat (Barcelona),
Passeig dels Ferrocarrils Catalans, 136, Polígon
Industrial Almeda; y, en consecuencia, modifi-
car el art. 4 de los estatutos sociales.

En Cornellà del Llobregat (Barcelona), a 3 de junio
de 2009. El órgano de administración

LA TIENDA DE LOLIN BUSINESS
ENTERPRISE, S. A.

TRASLADO DE DOMICILIO
En la junta general extraordinaria de la socie-
dad celebrada el día 8 de junio de 2009, se
acordó, por unanimidad, trasladar el domicilio
social del actual, sito en Barberà del Vallés
(Barcelona), Pol. Ind. Can Salvatella, C/ Torrent
Tortuguer, 13, al nuevo domicilio social, sito en
Granollers (Barcelona), Pol. Ind. Pla de Palau,
C/ Palautordera, 24.

Granollers, 8 de junio de 2009. El administrador

DOMAFE, S. A.
TRASLADO DE DOMICILIO

En la junta general extraordinaria de la
sociedad celebrada el día 8 de junio de
2009, se acordó, por unanimidad, trasla-
dar el domicilio social del actual, sito en
Alella (Barcelona), C/ Tossa, 8, al nuevo
domicilio social, sito en Granollers
(Barcelona), Pol. Ind. Pla de Palau, C/
Palautordera, 24.

Granollers, 8 de junio de 2009. El administrador

GÉNEROS DE PUNTO DENGRA
SOCIEDAD ANÓNIMA

TRASLADO DE DOMICILIO
En la junta general extraordinaria de la socie-
dad celebrada el día 8 de junio de 2009, se
acordó, por unanimidad, trasladar el domicilio
social del actual, sito en Barberà del Vallés
(Barcelona), Pol. Ind. Can Salvatella, C/ Torrent
Tortuguer, 9, al nuevo domicilio social, sito en
Granollers (Barcelona), Pol. Ind. Pla de Palau,
C/ Palautordera, 24.

Granollers, 8 de junio de 2009. El administrador

Actuació de Cluster.

Com voldria ser de TragantDansa.

Mete gol gana de Felipe Terán (2007)

Pérez Jorba
i Atila

ENRIC CASASSES
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AGUSTÍ FANCELLI
Hi ha homes que són enviats per la

Providència o les condicions objectives
—suprimeixi’s el que no es consideri
oportú— en el moment just en què les
societats que els toca habitar els neces-
siten. Gairebé sempre aquests homes
no reben en vida el reconeixement que
es mereixen, i que acostuma a arribar
en un període de temps posterior de
dimensions molt variables, depenent
dels ulls de poll trepitjats i de les enve-
ges suscitades. Hi ha fins i tot homes
de reconeguda vàlua que han de supor-
tar un vertader calvari per part dels
seus contemporanis i un ostracisme in-
noble per part dels seus descendents.

El cas d’Ildefons Cerdà (Centelles,
1815-Besaya, Santander, 1876) cau de
ple en el darrer supòsit. La seva gran
obra, l’Eixample de Barcelona, el pro-
jecte del qual es va aprovar ara fa 150

anys, va arribar en el moment precís en
què la capital catalana esdevenia la “lo-
comotora d’Espanya”. És més, es pot
afirmar ben tranquil·lament que sense
la seva feina la ciutat no hauria arribat
mai a aconseguir aquest objectiu. No
obstant això, la rehabilitació de la figu-
ra de Cerdà, que comença tan enllà
com la segona meitat del segle XX, no
es pot dir pas que estigui culminada.
L’urbanista no té encara cap monu-
ment que dignifiqui la seva memòria a
la ciutat. I la plaça que hi té dedicada,
que fins l’època olímpica apareixia ca-
da dos per tres als titulars del diaris
perquè s’inundava tan aviat com
queien quatre gotes —mala cosa per
un enginyer de camins!— queda fora
de l’Eixample i, si ens descuidem uns
metres, gairebé fora de la ciutat. Bo
seria que els nombrosos actes que es
preparen per recordar-lo amb motiu

d’aquest segle i mig de —malgrat tot—
bona ciutat que tenim gràcies a ell po-
sessin remei a tanta ingratitud acumu-
lada.

Qui era aquest home providencial i
perquè va ser objecte de tan menysteni-
ment durant tant de temps? Afortuna-
dament, d’ençà de l’aprofundida bio-
grafia que Fabià Estapé va publicar el
1971, contemporània a l’aparició
—impulsada per ell mateix— de l’opus
magna de Cerdà, la Teoría general de la
urbanización y aplicación de sus princi-
pios y doctrinas a la reforma y ensanche
de Barcelona, s’han succeït els estudis
que han aportat nova llum a aquesta
figura cabdal, sobre la qual no obstant
encara cal esperar l’aparició de noves
dades, atès que el 1988 encara veien la
llum papers seus desconeguts conser-
vats a un arxiu d’Alcalá de Henares!

 Passa a la pàgina 2

El cas Cerdà
Avui s’obre oficialment l’any dedicat a celebrar l’aprovació del pla de

l’Eixample, dissenyat pel primer gran urbanista modern

No són temps fàcils per a edi-
tors, llibreters i escriptors en ge-
neral. Malgrat la relativa
eufòria de Sant Jordi, les ven-
des de llibres han baixat entre
un 15 i un 20%, la velocitat de
les devolucions fa feredat i les
llibreries estan desbordades de
novetats. Amb aquest panora-
ma gens tranquil·litzador, són
els escriptors qui prenen ara la
paraula. Uns per signar un
acord amb els editors, dura-
ment negociat durant dos anys,
i uns altres per acusar-los de no
fer correctament les liquidaci-
ons de drets. Hi ha marro.

L’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana i l’Associació
Col·legial d’Escriptors de Cata-
lunya acaben de signar un
acord amb el Gremi d’Editors
de Catalunya per fer uns nous
models de contractes, no obliga-
toris, però que recullen algunes
de les peticions dels escriptors
(per exemple, el retorn dels
drets que els editors no explotin
raonablement en un període de
temps determinat) i també dels
editors.

Al mateix temps, més d’una
cinquantena d’escriptors de tot
Espanya, catalans inclosos (es-
critoresunidos.com), fan públic
un manifest en què asseguren:
“El més gran problema a què
ens afrontem a curt termini és
l’escassa transparència en les li-
quidacions en concepte de drets
d’autor”. “Aquestes liquidaci-
ons depenen per complet de les
dades que l’editor se subminis-
tra a si mateix, cosa que a la
pràctica vol dir que l’editor et
paga el que li dóna la gana”.

Javier Sierra, Juan Ramón
Biedma, Andreu Carranza,
Eduard Pascual, Alfredo Con-
de o León Arsenal són alguns
dels signants. Demanen que el
Centro Español de Derechos
Reprográficos (CEDRO) con-
tracti les dades de l’estudi Niel-
sen, un dels més fiables sobre la
venda de llibres. CEDRO res-
pon que les relacions entre es-
criptors i editors no són cosa
seva. “Està bé que defensin els
seus drets, però nosaltres cen-
trem el nostre treball en el tema
de propietat intel·lectual sobre
la reproducció”.

El 23 de juny, una representa-
ció dels escriptors emprenyats
assistirà a l’assemblea de CE-
DRO a Madrid. Als editors no
els ha fet cap gràcia la revolta
dels escriptors. La polèmica
continuarà.

Ildefons Cerdà, en l’única fotografia que se’n conserva.

Marro
ROSA MORA
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Jordi Llovet analitza la biografia de Kafka de Hans-Gerd Koch � Simona Skrabec
ressenya la darrera novel·la de Carme Riera � Reportatge de Belén Ginart sobre la

Mostra de Films de Dones que avui s’inaugura


