
Els països catalans avui podrien separar-se
de l’estat espanyol, sortir de la unió euro-
pea i marcar una via original que molts
països, especialment de l’est europeu, ad-

mirarien, i s’hi inspirarien. Ucraïnesos, croates,
serbis, romanesos... veuen amb interès aquesta
contrada que amb la seva talla comparativa-
ment petita ha sabut mantenir-se a través dels
segles entre els poderosos aixafapobles que han
estat la política francesa i l’espanyola. Mara-
galls, Papasseits, Rodoredes, Blais Bonets... a Ir-
landa o a Escòcia escriurien en anglès (Joyce,
Stevenson), a Occitània en francès (Rimbaud,
Artaud), a Sicília en italià (Pirandello). El viure
cultural català dels segles dinou i vint és un
model per a molts que ara es veuen petits entre
les grans puixances demogràfiques del rus, l’an-
glès, el castellà i el xinès. L’embranzida que va de
Llull a Gaudí, per dir-ho curt, la podríem pren-
dre també de model nosaltres mateixos, que sem-
bla que ens estiguem deixant esborrar just el
segle que l’estat espanyol i els seus policies del
pensament tenen menys força. Proposo sortir de
la sagrada àrea de l’euro i agafar d’unitat mone-
tària el diner i de subdivisió el ral, que torni a
tenir sentit allò de ralet ralet... pica dineret!

Diuen que el negoci va contra el català per-
què en castellà es ven molt més. Trista mentida:
en una cultura i llengua de dos o tres milions de
persones, com l’eslovena, es venen molts més
diaris i revistes en eslovè que en anglès, per
exemple. Però d’ençà del 1939, i de mal en pit-
jor, Catalunya ha entrat en una dinàmica des-
tructiva (del territori, de la llengua, de les univer-
sitats, dels instituts, de l’arquitectura, dels ca-
mins, dels rius, dels pobles i de la societat), i
aquesta dinàmica ens la volen presentar com
una cosa imparable, un destí planetari. Però uns
llocs reben la garrotada en unes coses i altres en
altres. Moltes cultures europees de l’est, bé que
pobres segons el patró capitalista, mantenen les
seves cases velles, les seves tavernes del temps de
l’hostal de la Bona Sort, la seva llengua al carrer
i a tot arreu, les seves formes de vida i de rela-
ció, les seves botiguetes amb els seus horaris, en
fi, el seu estil, la seva societat. La nostra, pràcti-
cament ha desaparegut. I justament ara molts
d’aquests països es giren cap a nosaltres a veure
un poble europeu occidental que ha resistit com
no han resistit ni irlandesos, ni escocesos, ni
gal·lesos, ni bretons, ni occitans ni cap dels al-
tres que es troben o s’han trobat sense estat
propi.

La rectitud esplendorosa de Llull, l’aspra
força de March, la poesia de Maragall, la saviesa
apresa a mastegots de Rodoreda, els ullets cínics
i penetrants de Pla, els aforismes de Fuster... es
traduiran al serbi i croat i a l’ucraïnès abans que
al castellà i al rus, cultures editorialment enor-
mes, ofegades sota el pes dels seus grans èxits de
vendes. De vendes, sí, però de res més. Ja se sap
que el sexe mou més pasta que l’amor. Però és
perquè l’amor no intenta competir-hi: va per un
altre camí, pel seu. Això és el que hauríem de
començar a fer els països petits, estimar-nos en-
tre nosaltres i deixar la prostitució i la pornogra-
fia de l’art als grans imperis.
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Complicitats. El cicle de
dansa bcstx, organitzat
pel Mercat de les Flors i
el Tantarantana, vol do-
nar visibilitat a propostes
artístiques arriscades que
tenen difícil entrada en
els circuits convencionals.
A més, en aquesta entre-
ga ofereix una mirada a
la nova creació nodrida
de tècniques del circ. En
molts casos, les compa-
nyies que actuen a bcstx
són grups emergents arri-
bats de diversos països,

malgrat que la presència
de l’escena local segueix
tenint un pes important.
Entre d’altres, actuaran
la catalana Ester For-
ment (aquesta nit al Tan-
tarantana), la companyia
Entremans i Maura Mo-
rales. Cicle de dansa bcs-
tx’09. Del 13 al 31 de
maig al Teatre Tantaran-
tana (de les Flors, 22) i
Mercat de les Flors (Llei-
da, 59). Barcelona. www.
mercatflors.org. / www.
tantarantana.com.

Tots els colors del circ. La
música de Pascal Comela-
de va acompanyar anit la
inauguració de la 13a edi-
ció del festival de circ Tra-
pezi de Reus, que se cele-
brarà fins diumenge. L’he-
terogeneïtat de tècniques i
estils caracteritza el treball
de les 51 companyies que
assisteixen enguany a la ci-
ta organitzada per Jordi
Aspa i Bet Miralda, els di-
rectors artístics d’un esde-
veniment que, literalment,
envaeix amb malabaris-
mes, humor i equilibris els
carrers, places i equipa-
ments culturals reusencs.

La millora de les condicions de
recepció ha portat a l’increment
d’espais en aquesta edició, que en-
tre els muntatges presentats n’in-
clou quatre produïts pel Centre
d’Arts Escèniques de Reus. Just en
acabar, Trapezi passarà el relleu al
festival de Pallasses d’Andorra.

Dilluns s’obrirà la tercera edició
d’aquesta plataforma de referèn-
cia internacional per copsar els
matisos de l’humor fet per dones.
La cita inclou tallers d’iniciació i
de perfeccionament, conferències,
taules rodones i una extensa pro-
gramació amb prop d’una trente-

na d’artistes vin-
gudes d’arreu del
món. La vetera-
nia de la mestra
britànica Nola
Rae i la poètica
energia de la cata-
lana Alba Sarrau-
te són dues peti-
tes mostres de la
riquesa de l’ofer-
ta del festival, or-
ganitzat sota la
direcció artística
de la pallassa Pe-
pa Plana i amb
l’objectiu de com-
pensar la poca
presència de la

dona en els circuits habituals del
clown. Trapezi. Diferents places,
carrers i espais de Reus. Fins al 17
de maig. www.trapezi.org / Festi-
val de pallasses d’Andorra. Dife-
rents espais d’Andorra la Vella.
Del 18 al 23 de maig. www.festival-
pallasses.com. —B. GINART

Món digital.
Una festa a
la sala Apo-
lo obrirà el
diumenge la
5a edició de
DiBa, el fes-
tival de Cine-
ma Digital
de Barcelo-
na. A més
de les actua-
cions de Le
Pianc, Los
Carradine i
Mujeres, a
la sessió
inaugural es
presentarà
(20 hores) Rumbo a
peor, el primer curtme-
tratge dirigit per l’ac-
tor Álex Brendemühl.

Els curts són, preci-
sament, els protago-
nistes d’algunes de les
seccions més innova-
dores del festival, que
també dedica part de
la seva oferta a pro-

moure treballs de l’es-
cena local barceloni-
na i als videoclips més
impactants, com el
que ha dirigit Romain
Gavras pel grup Justi-
ce. Festival Diba. Del
17 al 24 de maig. Di-
versos espais de Barce-
lona. Programació a
www.dibafestival.com.
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Tocant joguines. La primera edi-
ció del cicle de música d’avantguar-
da Music & Insolit aposta per la
diversió. Així, aquesta cita vol sor-
prendre al públic amb projectes
musicals que utilitzen instruments
acústics no convencionals, com les
joguines. El primer concert, pro-
gramat per aquesta nit, serà a càr-
rec dels Cabo San Roque (imatge),
que demostraran sobre l’escenari
que fins i tot les rentadores tenen

la seva musicalitat. El cicle, de pe-
riodicitat setmanal, s’allargarà
fins a l’11 de juny i cada dijous li
arribarà el torn a una nova propos-
ta. Entre els que animaran les ses-
sions figuren el grup Don Simón y
Telefunken i l’heterodox Pascal
Comelade. Concert inaugural de
‘Music & Insolit’ amb Cabo San
Roque. 14 de maig, 19.30 hores.
Espai Cultural Caja Madrid (Pl.
Catalunya, 9). Barcelona.

M. BOADA, S. A.
CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL

ORDINÀRIA D´ACCIONISTES
Per la present es convoca junta general

ordinària d’accionistes de la societat

M. BOADA, S. A., que es celebrarà al domi-

cili social de l’entitat, carrer Tarragona, 14,

del Parc d’Activitats Econòmiques d’Oso-

na, a Vic (Barcelona), el dia 30 de juny de

2009, a les nou hores del matí, en primera

convocatòria i, si escau, al dia següent, a la

mateixa hora i lloc, en segona convocatò-

ria, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA
Primer. Examen, i aprovació, si escau, dels

comptes anuals i proposta d’aplicació de

resultats de l’exercici 2008.

Segon. Examen i aprovació, si escau, de la

gestió i retribució de l’administrador.

Tercer. Redacció, lectura, aprovació i

firma, si escau, de l’acta de la junta.

Es recorda als socis el dret que tenen, des

de la convocatòria de la junta general, d’e-

xaminar en el domicili social i obtenir, de

forma immediata i gratuïta, els documents

que han de ser sotmesos a l’aprovació de

la mateixa.

Vic, 29 d’abril de 2009

L’administrador, Miguel Boada Teulats

WATT INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraor-

dinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2009,

a las 13 horas, en el domicilio social de la misma, paseo de Gracia, 56, de Barcelona,  y en segunda

convocatoria, el día 23, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el

siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y

ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) así como del informe de gestión corres-

pondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de

2008.

Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto. Aprobación, si procede, de la gestión de la entidad gestora FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S. A.

durante el ejercicio 2008.

Quinto. Variaciones en el Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de consejeros, si pro-

cede.

Sexto. Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.

Séptimo. Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo. Toma de conocimiento y autorización de las inversiones realizadas por la entidad gestora de la

sociedad y por cuenta de la SICAV en otras instituciones de inversión colectiva.

Noveno. Ruegos y preguntas.

Décimo. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación, en su caso,

de interventores de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de

conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el

domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe

de los auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos

documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el

orden del día.

Barcelona, 11 de mayo de 2009. El secretario no consejero del Consejo de Administración

ZEREPDOM, SICAV, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria de

accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2009, a las 13 horas, en el

domicilio social de la misma, paseo de Gracia, 56, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día 23, a la misma

hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias,

estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) así como del informe de gestión correspondientes al ejerci-

cio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del consejero-delegado durante el

ejercicio 2008.

Cuarto. Aprobación, si procede, de la gestión de la entidad gestora FORTIS GESBETA, SGIIC, S. A., durante el

ejercicio 2008.

Quinto. Ampliación del plazo de duración del cargo de consejero y consiguiente modificación de los estatutos

sociales, todo ello si procede.

Sexto. Variaciones en el Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de consejeros, si procede.

Séptimo. Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.

Octavo. Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación de estatutos sociales, si procede.

Noveno. Autorización para la adquisición de acciones propias.

Décimo. Toma de conocimiento y autorización de las inversiones realizadas por la entidad gestora de la sociedad

y por cuenta de la SICAV en otras instituciones de inversión colectiva.

Decimoprimero. Ruegos y preguntas.

Decimosegundo. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación, en su caso, de

interventores de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad

con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma

inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones de los estatutos Sociales propuestas y del informe del

Consejo de Administración sobre las mismas, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de

los auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y

los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 11 de mayo de 2009. La secretaria no consejera del Consejo de Administración

Imatge del curt Rumbo a peor.

Los Excéntricos ompliran d’humor el festival de pallases d’Andorra.

Entremans actua al cicle de dansa bcstx. / VICTOR RIVERA

Poetes contra
policies

ENRIC CASASSES
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