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ACTACOM, S.L.
(Societat absorbent)
BARDIESEL S.L.U.

(Societat absorbida)
De conformitat amb el que disposa l’Article 242 del
Text Refós de la Llei de Societats Anònimes i l’arti-
cle 94 de la Llei de Societats de Responsabilitat
Limitada, es fa públic el següent:

Que les Juntes Generals i Universals de socis de
les esmentades companyies, celebrades el dia 03-
11-08, van aprovar per unanimitat la fusió d’aquestes
societats mitjançant l’absorció per “ACTACOM, S.L”,
de “BARDIESEL, S.L.” (sociedad unipersonal), amb
dissolució sense liquidació de la societat absorbida i
traspàs en bloc a títol universal de tots els béns,
drets i obligacions que componen el seu patrimoni a
la societat absorbent, i sense amplició del capital
social de la societat absorbent, atès que aquesta és
titular del cent per cent del capital de la societat
absorbida, tot això en els termes i condicions del
projecte de fusió subscrit pels Administradors de les
societats intervinents i dipositat al Registre Mercan-
til de Barcelona.

Es fa constar el dret que assisteix als socis i credi-
tors de les societats participants en la fusió d’obte-
nir el text íntegre dels acords adoptats i dels balan-
ços de fusió, així com el dret dels creditors de les
societats que es fusionen d’oposar-se a la fusió, en
els termes establerts a l’article 166 de la Llei de So-
cietats Anònimes, durant el termini d’un mes, comp-
tat a partir de la publicació de l’últim anunci de
fusió.

Sabadell, 17 de novembre de 2008
Sra. Maria Dolores Bardet Tello, Sra. Esther Bardet
Tello i Sr. Lluís Bardet Tello, Administradors manco-

munats d’“ACTACOM, S.L.”
ACTACOM S.L., Administrador únic de “BARDIESEL
S.L.U”, representada per la Sra. Esther Bardet Tello,

persona física designada per exercir les funcions
pròpies de l’esmentat càrrec

tats per Àurea Márquez i
Bernat Quintana, que re-
corden els fantasmes del
passat i del futur) encaixa
bé amb el tòpic de la sen-
timentalitat irlandesa,
sempre ben regada amb
cervesa, whisky i música
de taverna.

Dueso intenta que la
distància entre el públic i
el personatge sigui la mí-
nima: que es compadeixi
dels seus errors, caigudes
i recaigudes, dels seus in-
dulgents autoenganys i
participi del seu esperit

nadalenc. Dueso demana
indulgència i se l’autocon-
cedeix sense límits, cons-
truint un personatge que
es redimeix davant el pú-
blic des del primer ins-
tant. Les arestes polides,
les ombres difuminades,
la tragèdia suavitzada per
l’esperança.

Un treball, com a actor i
director, amb una idea
molt clara del que vol
transmetre, malgrat que
en alguns moments
s’acosti perillosament a
l’embafament d’una
nadala.

Dublin carol
de Conor McPherson.
Director: Manuel Dueso
Sala Beckett, Barcelona
10 de desembre.

Aquest és el segon
cop que Manuel
Dueso se submer-

geix en el drama anònim
dels veïns de Conor
McPherson, l’autor de Du-
blin carol. Com La presa
–l’anterior contacte de
Dueso amb el dramaturg
irlandès– el paisatge
humà està format per és-
sers sense credencials per
ser herois. El cens habitu-
al de milions de rostres
que habitualment passen
desapercebuts per a les
muses. Un univers de
conflictes ocults que
McPherson rescata amb
entranyable complicitat.
Una empatia que deixa la
seva obra i els seus perso-
natges al caire del senti-
mentalisme.

Dueso –director i alho-
ra protagonista de Dublin
carol– no tem depassar
aquesta delicada frontera
i explotar la latent vena
sentimenal d’un antiheroi
que es troba en plena Nit
de Nadal amb l’última
oportunitat de redimir la
seva fracassada vida.

La picada d’ullet dic-
kensiana (dos personat-
ges secundaris interpre-

Crítica teatre

Esperits nadalencs

Dueso fa un
treball amb una
idea clara del que
vol transmetre

JuanCarlos
Olivares

Catalunyajaera
diversael1714

El Congrés d’Història Moderna analitza la pluralitat
de la societat catalana del segle XV al segle XVIII

Ignasi Aragay
BARCELONA

“La paraula diversitat, tan
de moda avui, és una parau-
la antiga”. Ho diu Maria À.
Pérez i ho demostrarà el 6è
Congrésd’HistòriaModerna
de Catalunya, que ella diri-
geix i que ahir es va inaugu-
rar a l’Institut d’Estudis Ca-
talans sota el títol La Cata-
lunya diversa. Les 65
comunicacions presentades
sónlamostrafefaentqueles
generalitzacions per definir
un país o una època sempre
es queden curtes.

Si com va dir Pierre Vilar,
històricament Catalunya
ha dubtat entre tres solida-
ritats –l’europea, la ibèrica
i la mediterrània–, la Cata-
lunya dels segles XV al
XVIII, marcada per les guer-
res i la pèrdua de les institu-
cions pròpies, a més
d’aquest dilema vilarià va
mostrar una complexitat en
tots els camps que encara es
deixa sentir a través de la
documentació. Sobretot
això és així quan s’entra en
el detall i s’abandonen les vi-
sions generalistes, que és
precisament el que va de-
manar en la conferència in-
augural el microhistoriador
italià Giovanni Levi: “La
història és la ciència de les
preguntes generals i de les
respostes particulars”.

Hi haurà moltes respos-
tes particulars en les ponèn-
cies de Xavier Torres, José I.
Fortea, Joaquim Albareda,
Ricard Franch, J.R. Triadó -
M.R. Subirana, Ofelia Rey,
Lluís Roura, Maria V. López,
Roberto Fernández, Eliseo
Serrano, Llorenç Ferrer i
Juan E. Gelabert, i la cloen-
da de Bernard Vincent. I en-
cara més en les comunicaci-
ons. Entre aquestes darre-
res, s’explicarà el cas de
notables col·laboradors del
bàndol borbònic, com ara el
jurista Francesc Ametller,
quevaserclauenelredactat
final del decret de Nova
Planta i del qual Gemma
Garciaaportaràdades inèdi-
tes. En la mateixa línia,
David Martin donarà detalls
de la trajectòria de José Mo-
lines, “ministre català al ser-
vei de Felip V a Roma”.

En el terreny cultural, hi
haurà aportacions interes-
sants sobre el joc a Barcelo-

na (Anna Alonso), o sobre
les opcions lingüístiques.
En aquest segon cas, Xavier
Baró defensarà “la vigència
del concepte de decadència
en referència a la qüestió li-
terària i historiogràfica del
segle del Barroc” i anotarà
tres tipus d’actituds vers
l’ús del català: la defensa ai-
rosa, el pragmatisme en
funció del receptor i el
menysteniment o refús, i la

consegüent defensa acar-
nissada de la llengua caste-
llana. Encara en el camp
cultural, Maria Garganté re-
cuperarà la figura d’una im-
pressora catalana del XVIII,
Antonia Ibarra, que va re-
gentar la impremta de la
Universitat de Cervera.

Resulta interessant
l’aproximació al setge bar-
celoní de 1713-14 que farà
Mireia Campabadal a tra-

vés de l’entrada en vaixell
sobretot de blat i pólvora,
tal com reflecteixen dos di-
etaris en català, privats i in-
èdits. I ja del 1718, Josep M.
Torras Ribé donarà a conèi-
xer l’episodi del tancament
de botigues protagonitzat
per comerciants de diver-
ses poblacions, una de les
protestes per les condicions
de “misèria indescriptible”
en què vivia el país. ■

Giovanni Levi (Milà, 1939),
membre d’una nissaga jueva
d’intel·lectuals –el seu pare va
ser un conegut antifeixista i
l’oncle Carlo Levi és l’autor de
Crist s’ha aturat a Èboli– és ja
un clàssic de la historiografia
italiana, i en concret de la
pràctica microhistòrica. Bon
coneixedor de Barcelona, on
la seva filla, Simona Levi, diri-

Giovanni Levi furga en la crisi de la història
geix la sala teatral Conservas
al Raval, ahir va obrir el Con-
grés d’Història Moderna de
Catalunya amb una atípica
conferència amb la crisi de
l’escriptura històrica com a
element central de reflexió:
“La historiografia està en crisi
pel seu gran èxit del passat,
per la irrupció de la revolució
de la informació i per l’eclosió

dels mitjans de comunicació
de masses. El llibre ja no és
l’únic instrument per trans-
metre la història”. Per Levi, el
relat lent i complex que pro-
pugnen els historiadors topa
amb la comunicació ràpida i
simple dels mèdia, a causa de
la qual “s’ha multiplicat l’ús
polític de la història i s’ha dis-
parat el revisionisme”.

L’historiador Giovanni Levi ahir als Jardins Rodoreda de l’Institut d’Estudis Catalans ■ J. SOTERAS


