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PUBLICITAT

HERMES COMUNICACIONS, S.A.

Es convoca els senyors accionistes de la Societat a la Junta General
Extraordinària que se celebrarà el dia 29 de desembre de 2008, en 1a
convocatòria, a les 19.00 hores, en el domicili social situat a Girona, carrer
Santa Eugènia, núm. 42, i en 2a convocatòria, el dia 30 de desembre de
2008, en el mateix lloc i hora, sota el següent ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació del Balanç de fusió tancat el 30 de juny de 2008.

2. Aprovar el Projecte de Fusió entre aquesta Societat i les
societats PROMOCIONS I DISTRIBUCIONS DE PREMSA, SLU;
CENTRAL DE SERVEIS PER A MITJANS DE COMUNICACIÓ,
SLU; PREMSA DEL VALLÈS OCCIDENTAL, SLU i COMIT
HABITATGE, SLU, elaborat en data 30 de juliol de 2008,
conjuntament per l’Administració de les cinc societats.

3. Acordar la fusió d’aquesta Societat amb PROMOCIONS I
DISTRIBUCIONS DE PREMSA, SLU; CENTRAL DE SERVEIS
PER A MITJANS DE COMUNICACIÓ, SLU; PREMSA DEL
VALLÈS OCCIDENTAL, SLU i COMIT HABITATGE, SLU,
mitjançant l’absorció d’aquestes per HERMES
COMUNICACIONS, SA.

4. Conferir els apoderaments pertinents.

5. Lectura i, si escau, aprovació de l’Acta de la Junta.

En compliment del que disposa l’art. 240-2) LSA, es fa constar les
mencions mínimes del Projecte de fusió, que són les següents:

1) Identificació de les societats que participen en la fusió: Com a
absorbent, HERMES COMUNICACIONS, SA, amb domicili a
Girona, carrer Santa Eugènia, núm. 42, que consta inscrita en el
Registre Mercantil de Girona, al volum 585, Foli 1, Full núm. GI-
11.158, i amb CIF núm. A-17.374.547, i com a absorbides,
PROMOCIONS I DISTRIBUCIONS DE PREMSA, SLU, amb
domicili a Girona, plaça Pompeu Fabra, núm. 10, inscrita en el
Registre Mercantil de Girona, al volum 300, foli 152, Full núm. GI-
5.833, i amb CIF núm. B-17.056.938; CENTRAL DE SERVEIS
PER A MITJANS DE COMUNICACIÓ, SLU, amb domicili a
Girona, carrer Santa Eugènia, núm. 42, inscrita en el Registre
Mercantil de Girona, al volum 1.751, foli 141, Full núm. GI-29.266,
i amb CIF núm. B-17.692.955; PREMSA DEL VALLÈS
OCCIDENTAL, SLU, amb domicili a Sabadell, carrer Sardà, núm.
1, baixos, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum
34.321, foli 8, Full núm. B-242.890, i amb CIF núm. B-62.673.413,
i COMIT HABITATGE, SLU, amb domicili a Barcelona, carrer
Tàpies, núm. 2, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al
volum 35.650, foli 46, Full núm. B-275.296, i amb CIF núm. B-
63.024.772.

2) En ser la societat absorbent HERMES COMUNICACIONS, SA
titular de la totalitat de les participacions socials de les societats
absorbides, de conformitat amb el que disposa l’art. 250 de la
LSA, no haurà de realitzar cap ampliació de capital, ni s’ha
d’incloure en el Projecte de fusió les mencions enumerades en
les lletres b) i c) de l’art. 235 de la LSA.

3) La data a partir de la qual les operacions de les societats
absorbides s’entendran realitzades a efectes comptables per
compte de la societat absorbent HERMES COMUNICACIONS,
SA serà el dia 1 de gener de 2009.

4) Drets especials: No existeixen titulars de cap classe de drets
especials diferents de les participacions ni es preveu l’atorgament
de drets especials als socis de les societats absorbides.

5) Avantatges d’experts independents i Administradors: no s’atribuirà
en la Societat absorbent avantatge de cap classe a favor dels
Administradors, ni a favor dels experts independents, que a més
no és necessari que intervinguin en el procés de fusió.

També es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes d’examinar
en el domicili social els documents sobre la fusió indicats en l’art. 238 LSA,
així com el d’obtenir el lliurament o l’enviament gratuït del text íntegre dels
mateixos documents.

Girona, 18 de novembre de 2008

EL PRESIDENT DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
Sr. Joan Bosch Roura
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La manera més fàcil de trobar un habitatge

Si no troba 
l’habitatge, el

podem avisar quan 
el tinguem
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utifar és un ge-
neral que torna
victoriós a

Egipte, després d’una
campanya militar. La

reina el premia entregant-li per es-
posa a Lota, la donzella més bella
d’Egipte, amb la qual es casa i, al
mateix temps, compra a uns ismae-
lites, com a esclau, al casto José.
En la nit de noces Putifar es mostra
inoperant, ja que una fletxa l’ha
deixat impotent, de manera que
Lota decideix assetjar infructuosa-
ment el casto José, que es manté
verge. Lota, refusada, demana al
faraó i la reina, enamorada també
de l’esclau, un càstig per al casto
José, acusant-lo d’haver-la forçat,
però aquest fuig, es llança per una
finestra i desvetlla el faraó del seu

P

són etílic. Aquest li explica a José
un somni que acaba de tenir en què
tres ballarines ballen un garrotín,
que l’esclau interpreta, de manera
que, com a mostra d’agraïment, és
nomenat virrei en detriment de Pu-
tifar.

Aquesta és, a grans trets, la si-
nopsi de la sarsuela humorística La
corte del faraón, estrenada el 1910
a Madrid, que a les mans de Xavier
Albertí i Lluïsa Cunillé, el nucli de
la recentment estrenada company-
ia La Reina de la Nit, els quals
n’han fet una versió «molt lliure»,
esdevé una bomba humorística de
primer ordre, amb molts elements
per convertir-se en un espectacle
amb un èxit notable a les cartelle-
res. El llenguatge artístic és l’habi-
tual de Xavier Albertí, proper al
cabaret literari, però en aquesta
ocasió, gràcies a la ductilitat de la
matèria primera, a la seva escassa
envergadura artística, sembla que
la llicència per a la transgressió,
afortunadament, arriba a tots els
racons, des del text passant per la
dramatúrgia i la música, i acabant
en el vestuari. Cunillé i Albertí,
que al piano és ara Manuel de Fa-
lla, ara Stravinski, ara Pasolini, no
renuncien a introduir en el text re-
flexions sobre el teatre, l’acte d’es-
candalitzar, una sàtira ferotge i gai-

rebé continua del Liceu i el seu eli-
tisme, algunes pinzellades d’hu-
mor surrealista, i un seguit de refe-
rents culturals d’un passat recent i
d’altres, no culturals, de molta ac-
tualitat, com ara les pixades fora de
test de la monarquia –«Aquí hi
anava un monòleg de la reina a pro-
pòsit de la família, però ens han
aconsellat deixar-ho córrer», diu
un dels personatges. L’humor des-
cordat que amara la peça de cap a
peus es manifesta de diverses ma-
neres, en personatges com Putifar
(Xavier Pujolràs), protagonista de
la performance La sageta de Puti-
far, una fletxa que li travessa el pa-
quet a vista de públic i el conver-
teix en Esther Williams, donant
peu a una hilarant coreografia co-
ral; el Faraó (Oriol Genís), un dels
pocs que canta sense desafinar –és
una de les poques qüestions a re-
soldre del muntatge– i que és capaç
de cantar una notícia del diari se-
guint la melodia del ja famós «Ay
ba..., ay ba...», i el casto José (Jor-
di Collet), fat com el peix bullit al
principi, com correspon a un per-
sonatge que ha fet vot de castedat,
que es va deixant anar a mesura
que avança la peça mentre mira de
trobar al seu cosí Onan. Com diu
algun dels personatges: «Olé la
alegría pajillera!»

DANI CHICANO

teatre musical | «la corte del faraón»

Una cort meravellosament descordada

� Autoria i direcció: Xavier Albertí i
Lluïsa Cunillé, basant-se
lliurement en la sarsuela de
Vicent Lleó.
Intèrprets: Xavier Albertí, Lurdes
Barba, Jordi Collet, Montse
Esteve, Roberto G. Alonso, Oriol
Genís, Lina Lambert i Xavier
Pujolràs.
Lloc i dia: Sala La Planeta de
Girona, 22 de novembre del 2008.
Temporada Alta.

Una imatge de la versió, molt lliure, de La corte del faraón de Xavier Albertí i Lluïsa Cunillé. / EUDALD PICAS

� Abdelkhalek i El Khiyari fan xalar el Municipal. Els
monologuistes marroquins Fahid Abdelkhalek i Moha-
med El Khiyari van fer xalar de valent dissabte el públic
que va omplir la platea del Teatre Municipal de Girona i
la majoria de llotges del primer pis. El públic que no ente-
nia àrab va poder seguir l’espectacle mitjançant un meca-
nisme de traducció simultània. / LLUÍS SERRAT

� Lectura de la Polinèsia. El director de la Institució de
les Lletres Catalanes, Oriol Izquierdo (a la dreta, amb
Jacques Bayle-Ottenheim), va obrir ahir a la Facultat de
Lletres les jornades dedicades a l’imaginari oceànic or-
ganitzades per la Càtedra M. Àngels Anglada i Una Sola
Terra. Avui hi haurà una taula rodona (19 h). / M. LLADÓ


