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SETEMBRE-NOVEMBRE_2009

23 SETEMBRE - 29 NOVEMBRE 2009
FREQÜÈNCIES
EUGÈNIA_BALCELLS

28 OCTUBRE - 10 GENER 2010
EL_CAMP_DE_CONCENTRACIÓ
DE_BRAM,_1939
AGUSTÍ_CENTELLES

23 SETEMBRE - 10 GENER 2010
FOTOGRAFIA,_ASSAIG,_COMUNICACIÓ
MIREIA_SENTÍS

28 OCTUBRE - 29 NOVEMBRE 2009
TALENT_LATENT
LA_NOVA_GENERACIÓ
DE_LA_FOTOGRAFIA
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PUBLICITAT

TEXSA, SA
(Sociedad absorbente)

JMB TEXTILES SEGARRA, SL,
Sociedad Unipersonal
(Sociedad absorbida)

Anuncio de Fusión
De conformidad con lo previsto en el
artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre Modificaciones Estructu-
rales de las Sociedades Mercantiles,
se hace público que, en fecha 16 de
noviembre de 2009, la Junta General
de Accionistas de la sociedad TEXSA,
SA y el Socio único de JMB TEXTI-
LES SEGARRA, SL, Sociedad Uniper-
sonal han acordado la fusión de di-
chas sociedades, mediante la absor-
ción de JMB TEXTILES SEGARRA,
SL, Sociedad Unipersonal (Sociedad
absorbida) por TEXSA, SA (Sociedad
absorbente), con la consiguiente di-
solución y extinción sin liquidación
de la Sociedad absorbida y atribución
de su patrimonio íntegro a título uni-
versal a la Sociedad absorbente.
Asimismo, se hace constar expresa-
mente el derecho de los accionistas y
acreedores de las sociedades intervi-
nientes en la fusión a obtener el texto
íntegro de los acuerdos de fusión
adoptados, así como los balances de
fusión. Se informa igualmente a los
acreedores de su derecho a oponerse
a la fusión en el plazo y términos pre-
vistos en el artículo 44 de la Ley
3/2009, de 3 de abril, sobre Modifi-
caciones Estructurales de las Socie-
dades Mercantiles.
En Castellbisbal (Barcelona), a 16 de
noviembre de 2009. El Administrador
único de las Sociedades TEXSA, S.A.
y JMB TEXTILES SEGARRA, S.L.,
Sociedad Unipersonal.
Don Francisco de Paula Valls Albert
Administrador único

119080-983173G

PUBLICITAT

PERFECT-AL, SA
Comunica por la presente que el
pasado 7 de Octubre de 2009 se
acordó mediante Junta Universal de
Socios el cambio de domicilio de
“PERFECT-AL, SA”, quedando fija-
do el nuevo domicilio en Barcelona,
c/ Sant Alexandre, 41-43.
Barcelona, 7 de Octubre de 2009
DOÑA MONTSERRAT FONT GARCIA,
administradora única de la compañía

119104-983209G

Té una raó
poètica. La
codirectora
de l’especta-
cle amb Blai
Mateu, Ca-

mille Decourtye, està con-
vençuda que totes les per-
sones tenen molta més
energia, més projectes,
que els que els permet el
seu cos. El muntatge es
realitza en una vela pensa-
da específicament per a
aquest espectacle i que re-
corda una cèl·lula tallada
transversalment. Un acrò-
bata sap fer un salt mortal
però no el pot fer valdre
com un bé material i, a
més, sempre té el dubte de
si executarà prou bé el salt.
L’acrobàcia és un valor en
potència que esdevé metà-
fora a Le sort du dedans.

El públic entra per un
circuit el·líptic amb portes
amb sons que provocaran
«una cacofonia» inicial.
Els espectadors es col·lo-

quen, pràcticament, en els
360 graus de la pista cen-
tral, tot i que també hi ha
una pista externa que en-
volta l’aforament per on
correrà el cavall.

Cinc elements
El punt de partida del
muntatge poètic són cinc
elements: el músic (que fa
de director d’orquestra), el
seu contrabaix, un home
una dona i un cavall. El pa-
per de savi se li atribueix a
l’animal domèstic: serà el
que marqui la intensitat de
la vetllada amb el seu
ànim, «la música varia en
funció del seu galop», diu
el músic Thibaud Soulas.
L’espectacle introdueix el
públic en un univers poètic
en què, com diu Camille,
«hem de provar d’enten-
dre’ns completament».

Le sort du dedans es va
estrenar a França al maig i
ja té garantida una llarga
gira per la regió de Mig-

dia-Pirineus. Al costat de
la desena de coproductors
francesos s’han afegit un
parell de catalans, el centre
d’arts escèniques de Salt/
Girona El Canal i el Mer-

cat de les Flors de Barcelo-
na. Mateu apunta que Ca-
talunya pot estar en un bon
moment creatiu perquè
s’està despertant l’interès
pel circ, com fa anys a
França, i encara és un terri-
tori verge, mentre que al
nord dels Pirineus «està
col·lapsat» de grups.

Falta públic
Salvador Sunyer, director
de Temporada Alta i d’El
Canal, considera que el
problema a Catalunya en-
cara és la relació amb el
públic que no té el circ
com un art de primer ni-
vell. Baro d’Evel proposa
actuacions per a totes les
edats però ara es recomana
l’assistència de canalla a
partir de set anys ja que la
disposició de la platea im-
possibilita una sortida im-
prevista. La sala té un afo-
rament de 250 persones
que tenen a tocar acrobà-
cia i cavall.

La potència d’una cèl·lula
El fill de Tortell Poltrona estrena un treball poètic de circ dins d’una vela

Un detall. / P. LAURENÇON

● Els Mateu ja són una nissaga de
circ. El pare, Jaume Mateu, és el Tor-
tell Poltrona de 35 anys de pallasso
per Catalunya i arreu del món (amb

JORDI BORDES / Barcelona el seu projecte solidari Pallassos sen-
se Fronteres). El seu fill Blai ja el re-
lleva com a capdavanter del nou circ
a Catalunya. Le sort du dedans, de la
companyia Baro d’Evel, es veurà de

demà a diumenge a Girona i del 28
de novembre al 13 de desembre al
Mercat de les Flors. El circ, íntim,
convida a entrar dins d’una cèl·lula i
intentar que creixi tant com pugui.

● Amb el seu quart disc
com a Le Petit Ramon,
Acusticus replica, tot just
publicat, Ramon Faura ac-
tuarà avui a Barcelona,
pocs dies després d’haver-
ho fet a Tarragona en unes
condicions força singu-
lars: «Faig de professor
d’història de l’art als
alumnes d’arquitectura de
la Universitat Rovira i Vir-
gili, i al concert de dissab-
te, en van venir uns quants.
Canviar de rol fa una mica
de vergonya, però el cas és
que van comprar uns
quants discos. Vés a saber
si ho van fer per apro-
var...» Faura és, també, un
dels grans irreverents de
l’escena musical barcelo-
nina. Primer, amb grups de
l’òrbita mod com Los In-
terrogantes i The Blue Ti-
bidabo Hill Company.
Després, amb la gatzara
d’Azucarillo Kings. Des
del 2002, com a Le Petit
Ramon, un projecte en
mutació constant que sem-
bla haver-se estabilitzat en
format de trio: Faura ma-
teix a la guitarra i la veu,
Elvis JV al violoncel i Xa-
vi Tasies a les «percus-
sions marcianes». «Tocar
en formats així t’obliga a
ser més creatiu», manifes-
ta Faura, la música del
qual és adjectivada per la
seva companyia de discos,
Bankrobber, com a «punk
amb instruments de folk».

Quasi un terç dels qua-
ranta-vuit minuts que dura
Acusticus replica l’ocupa
una suite de quasi un quart

d’hora sobre una relació
de parella i el pas del
temps, amb l’influx de l’I
wanna be your dog dels
Stooges. Tanmateix, és
una cançó dedicada a la se-
va àvia –Àvia– la millor de
les set que hi ha en el disc
de Le Petit Ramon: «Les
àvies són clau. La vaig
anar a veure i estava fatal.
Vaig quedar impressionat,
perquè era una àvia molt
guerrera. La cançó em va
sortir a raig.»

Contra la corrupció
A Acusticus replica hi ha,
també, una cançó sobre la
corrupció. «És una coin-
cidència amb totes aques-
tes coses vergonyoses
que estan passant, tot i
que de corruptes, quan
vaig escriure Brutícia, ja
n’hi havia uns quants...»
I, en l’ambient, una opi-
nió de Le Petit Ramon so-
bre la ciutat de Barcelona
que, en el seu anterior tre-
ball (Morts, desastre i
barbàrie, del 2007), ja
quedava prou clara i que,
ara, no s’ha devaluat. «És
la meva ciutat i me l’esti-
mo, però continua costant
referir-s’hi en termes rao-
nables. Potser és perquè
visc al barri Gòtic, però el
cas és que em sento un fi-
gurant en un parc d’atrac-
cions, i no m’estranyaria
que un dia els turistes em
tiressin cacauets i tot.»
Potser per això la presen-
tació d’Acusticus replica
es farà a Gràcia. La cita: a
dos quarts de deu al Cen-
tre Artesà Tradicionàrius.

Le Petit Ramon presenta el
seu quart disc, «Acusticus

replica», avui a Gràcia
G.V. / Barcelona

Ramon Faura, en concert. / EL PUNT


