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EDICTE
L’empresa TORRA, S.A., concessionària del servei del Cementiri Municipal de Sabadell, ha rebut di-
verses sol·licituds de Transmissió Provisional de títols funeraris de concessioons sobre sepultures del
Cementiri Municipal de Sabadell, segons es relaciona a la llista annexa.
La qual cosa es fa pública per a coneixement de qui consideri que té dret sobre les esmentades
concessions perquè, en el termini de 20 dies comptat des de la publicació del present anunci al But-
lletí Oficial de la Província, al·legui allò que cregui convenient en interès del seu dret.

Xavier Pons Torra, gerent de Torra, S.A.

Transmissió Provisional

SOL·LICITANT SEPULTURA
GONZÁLEZ MILLANES, MONTSERRAT N.E. 0621 Fila 1 St. Joan
NUALART SALA, JUAN N.E. 0679 Fila 4 Sector dels Estels
AGUILERA CABALLERO, RAFAELA N.E. 0178 Fila 3 C/ de la Via Làctia G
GALLARDO ESLAVA, MONTSERRAT N.E. 0399 Fila 4 St. Òscar
FRANÇOIS XAVIER SERRANO DIV. COL. LUXE 0018 Fila 1 St. Pau
OSSUL DUARRI, MARIA ISABEL DIV.COL. LUXE 0018 Fila 1 St. Pau
COSTA PERIS, MARIA MONTSERRAT N.E. 0374 Fila 4 St. Oleguer
SANS ARGEMÍ, TERESA N.E. 0039 Fila 3 Sector del Llevant
MORALES BIOSCA, FRANCISCO N.E. 1043 Fila 3 St. Òscar
HIDALGO MÁRQUEZ, CRISTÓBAL N.E. 0219 Fila 4 St. Pau
GARCÍA MOYA, FRANCISCO N.E. 0062 Fila 2 Sector dels Estels
MORENO SÁNCHEZ, MANUELA N.E. 1665 Fila 5 St. Joan
PUBILL AMAYA MARÍA, JESÚS N.E. 0160 Fila 5 Creu del Sud
JIMÉNEZ PUBILL, ANTONIO N.E. 0613 Fila 3 Sector dels Estels
JIMÉNEZ PUBILL, ANTONIO N.E. 0021 Fila 1 St. Oriol
MUÑOZ ROCA, DOLORS N.E. 0024 Fila 4 St. Otó
CORTÉS RODRÍGUEZ, JUAN NE. 1083 Fila 3 Carrer del Zodíac
GUERCIA URPÍ, JOSÉ COL. LUXE 0029 Fila 2 St. Salvador
CRESPÍ LÁZARO, MERCEDES N.E. 0446 Fila 1 St. Òscar
MIRALLES TRUYOLS, NURIA N.E. 0149 Fila 4 Illa de la Primavera
SOLÀ PLANAGUMÀ, MARGARITA N.E. 0062 Fila 2 Sector del Llevant
SOLÀ PLANAGUMÀ, MARGARITA N.E. 0249 Fila 1 Sta. Eulàlia
FONT CASANOVAS, JAVIER TOMBA 0216 Fila 0 St. Oleguer
GÓMEZ LUCAS, ANA MARÍA N.E. 0217 Fila 7 Sector del Llevant
PUIGBÓ TOGORES, CARMEN COL. 012 Fila 2 St. Sever illa 1a
VIDAL TORRADES, RAMONA COL. LUXE 0016 Fila 2 St. Pau
MORALES SERRANO, MARÍA N.E. 1207 Fila 3 Carrer de la Pluja
GONZÁLEZ DESQUENS, ALFONSO N.E. 1411 Fila 1 Carrer de la Neu
ARMENTEROS SÁNCHEZ, JUAN N.E. 0331 Fila 1 Illa de l’Estiu
XICOLA FAJAS, JOSÉ N.E. 0726 Fila 6 St. Eulogi
MOLINA ALBERT, MARÍA LUISA N.E. 0031 Fila 1 Illa de l’Hivern
RODRÍGUEZ XINXÓ, MIGUEL ÁNGEL N.E. 0622 Fila 2 Illa de l’Hivern

La fiscalia demana sis
anys de presó per al pro-
ductor Joan Lluís Goas i
una multa de 7.200 euros.
Se l’acusa de falsejar les
recaptacions de les fun-
cions de Grease –que va
estar en cartell a Barcelo-
na del setembre del 2006
al gener del 2008, i del se-
tembre del 2008 al març
del 2009 a Madrid–. La su-
ma que hauria estafat als
seus socis és d’1,6 milions
d’euros. Goas era el conse-
ller delegat de Butaca Sta-
ge, de la qual, a més de la

seva empresa Strómboli
(20% de les accions), tam-
bé en formaven part Fil-
max i Vértice (40% cadas-
cuna). A la sentència de la
resolució mercantil se li
afegeix la demanda penal.

Ahir, el productor va
respondre a aquest diari
que s’argumentarà una
defensa igual que ja es va
recórrer a l’Audiència de
Barcelona contra una sen-
tència d’ara fa deu mesos
del jutjat mercantil núme-
ro 4, que l’havia condem-
nat pel mateix cas a pagar
1,7 milions als socis i 1,6
als creditors de la societat.
Actualment, tant Butaca
Stage com Fílmax i Vérti-
ce estan en concurs volun-
tari de creditors.

Goas lamenta que la
lentitud de la justícia el

perjudiqui, al seu enten-
dre. Amb tot, celebra que
pot continuar presentant
propostes: la comèdia No
et vesteixis per sopar al
Condal i la comèdia políti-
ca Poder absoluto, que es

presentarà en breu a la Vi-
llarroel, van néixer sota
l’impuls de Goas. L’any
passat, va tornar a reposar
Grease amb èxit: va repe-
tir director musical (Manu
Guix) i va convertir la co-
reògrafa Coco Comín en
directora del musical.

I la Seguretat Social?
Encara hi ha un altre cas
pendent en què la fiscalia
acusa Goas d’insolvència
punible i demana que sigui
condemnat a dos anys i
tres mesos de presó, i tam-
bé a pagar 539.713 euros a
la Seguretat Social per, su-
posadament, haver deixat
de pagar les quotes dels
treballadors de les obres-
Siete novias para siete
hermanos i Cantando ba-
jo la lluvia. ■

Goas pot anar a presó
El fiscal demana sis
anys per al productor
de ‘Grease’ per haver
enganyat els socis
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Joan Lluís Goas, fa un any a
Barcelona ■ JUANMA RAMOS

Jordi Tomàs,
premi El Lector
de l’Odissea

Sam Abrams i Ernest Farrés
seran els comissaris de la
Setmana de la Poesia de Bar-
celona, que tindrà lloc del 8 al
14 de maig del 2013, amb un
seguit de propostes de poesia
en diferents indrets de la ciu-
tat. Ernest Farrés (Igualada,
1967) és periodista i escriptor,
autor entre d’altres de l’anto-
logia 21 poetes del XXI. Una
antologia dels joves poetes ca-
talans (Proa, 2001). Sam
Abrams (Beckley, EUA, 1952),
és poeta, traductor, crític i as-
sagista, autor, entre altres pu-
blicacions de poesia, de Cal-
culations... (Proa,1997), Oda a
un ase i altres poemes (Cafè
Central, 1999). ■

Abrams i Farrés,
comissaris de la
Setmana de Poesia
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Jordi Tomàs va guanyar ahir
el XIV Premi de Narrativa El
Lector de l’Odissea, dotat
amb 10.000 euros, amb la
novel·la presentada amb el tí-
tol provisional d’El mar dels
traïdors. Amb aquesta novel-
la, que publicarà Proa, Jordi
Tomàs tracta d’un dels grans
temes oblidats de la història
de la Catalunya del segle XIX:
la participació de nombrosos
homes de negocis catalans en
el tràfic il·legal d’esclaus. Jordi
Tomàs (Barcelona, 1971) és
antropòleg i escriptor. Amb la
novel·la Un cor aixanti, ja va
ser finalista del premi El Lec-
tor de l’Odissea el 2008. ■

Després dels
bons resultats
de la seva pri-
mera expe-
riència escèni-

ca en comú, Sensualitats,
l’actriu Mercè Sampietro i
el músic Eduard Iniesta
estrenen avui al Teatre de
Salt, dins del festival Tem-
porada Alta (21 h, 28 i 16
euros), un nou espectacle
titulat 9 maletes. En
aquesta ocasió, la novetat
és la incorporació de Joa-
quim Oristrell com a res-
ponsable de la direcció i la
dramatúrgia d’aquest “joc
teatral i musical amb un
toc de comèdia, un aire de
thriller i un final sorpre-
nent”. L’obra, coproduïda
per Temporada Alta i la
Sala Muntaner de Barcelo-
na, s’hi podrà veure a par-
tir del 10 d’abril vinent.

Mercè Sampietro, com
a narradora, explica una
peculiar història d’amor
ambientada a Brooklyn,
durant tres calorosos dies
d’agost del 1969, entre la
Brenda, hereva d’una peti-

ta fortuna, i en Jacob, un
músic que busca la inspi-
ració. En companyia de 7
gats i 9 maletes, tots dos
hauran de complir l’últi-
ma voluntat d’una biblio-
tecària que havia col·lec-
cionat centenars de cartes
autèntiques de personat-
ges tan diversos com ara
Napoleó Bonaparte, Grou-

cho Marx, Marilyn Mon-
roe, Pere Calders, Lluís
Companys, James Joyce,
Virginia Woolf, John Len-
non i Jack l’Esbudellador.
Les claus de la història es
troben en una vintena
d’aquestes cartes, i durant
els 70 minuts “sense tre-
va” de l’obra es porta a ter-
me un “recorregut emo-

cional” per determinats
moments de la vida
d’aquestes persones “que
tothom coneix”. “No es
tracta d’una lectura freda
de les cartes: intentem
que hi hagi ritme, movi-
ment i viatge”, diu Oris-
trell, amb una llarga tra-
jectòria com a director i
guionista de cinema i tele-

visió –va treballar amb
Sampietro en la pel·lícula
Inconscients–, i algunes
incursions puntuals en el
teatre, la seva “assignatu-
ra pendent”. “Feia temps
que volia portar a terme al-
guna cosa en el teatre, pe-
rò havia de ser un projecte
molt teatral, molt d’actors
i no gaire gran, com ho és
aquest”, afirma Oristrell.
El director ha escrit també
algunes lletres de les can-
çons inspirades en les car-
tes i interpretades per
Sampietro i Iniesta, que
en l’obra s’allunya dels
seus referents musicals
habituals: “Interpreto un
músic més proper a Dylan
que a Omar Faruk.” ■

L’actriu Mercè Sampietro i el músic Eduard Iniesta es retroben en
un joc teatral i musical, ‘9 maletes’, dirigit per Joaquim Oristrell

Xavier Castillón
SALT

Cartes sense treva

Mercè Sampietro i Eduard Iniesta, en una escena de ‘9 maletes’ ■ JORDI RIBOT / ICONNA

L’espectacle
s’estrena avui al
Teatre de Salt i
arribarà l’abril
vinent a la Sala
Muntaner


