
L libertat és una paraula que
admet poques interpreta-
cions. El significat és clar

la pronunciï qui la pronunciï,
però adquireix una emoció molt
especial si la signa un grup com
l’Orquestra Àrab de Barcelona
(AOB). En un moment delicat, no
només pel món àrab sinó per a
tota la societat global, el grup bar-
celoní ha decidit titular així el
seu tercer disc.

Des de fa gairebé sis anys
l’OAB treballa no només per im-
posar una visiómusical que apro-
pi la tradició magrebina als gus-
tos europeus, en aquest cas cata-
lans, sinó que lluita també per-
què aquest acostament no sigui
només d’índole artística i que
dues cultures tan properes i, alho-
ra tan distants, puguin enten-
dre’s i acceptar-se. Des de fa tres
anys l’Auditori barceloní va aco-
llir el grup en residència. Així, no
és d’estranyarque la cita ambMo-
hamed Soulimane (Chaouen,Ma-
rroc, 1972), fundador i cap de la
banda, sigui a la cafeteria del tem-
ple musical, atapeïda a la tarda
d’estudiants de la propera ES-
MUC amb els seus instruments.

“Llibertat d’escollir, llibertat
de decidir i llibertat de pensar”,
exclama Soulimane gairebé sen-
se que intervingui cap pregunta.
“Sempre hem tingut llibertat de
pensar, no poden entrar en la nos-
tra ment i obligar-nos a no pen-
sar. Pensar, i de vegades somniar,
és l’única cosa que ens queda gra-
tis, però les altres llibertats les
hem de conquistar”.

Un títol, per tant, clarament
significatiu en un moment en
què el món àrab està convuls tot
buscant aquesta llibertat.
“Pensàvem que el disc seria una
continuació dels dos anteriors
però l’elaboració del disc va coin-
cidir amb la Primavera àrab i,
lògicament, ens va condicionar.
És cabdal que el món àrab vegi
un horitzó de llibertat en el qual
el poble pugui escollir. Per això la
paraula llibertat és tan important
i no només al món àrab, també
estava en boca dels que es re-
unien a la plaça de Catalunya o a
la Puerta del Sol, que demanaven
gairebé elmateix: poder treballar

per aconseguir una vida digna,
justa i amb drets, on cadascú pu-
gui arribar a ser el que vulgui ser
i ser-ho al seu país, sense haver
d’emigrar”.

Soulimane parla ràpid, una
autèntica cascada d’idees i emo-
cions tant en català com en
castellà, i somriu constantment
sota la seva eterna gorra. Als seus
llavis la paraula emigrar sona po-
tent. Fa 17 anys deixà el seu el
Marroc natal per instal·lar-se a
Catalunya. Ara viu a Santa Perpè-
tua de Mogoda amb la seva dona

i el seu fill, i un altre que està en
camí. “Quan vaig arribar, l’emi-
grant no estava molt mal vist,
només etmarcava entrar en com-
petència per la poca feina que hi
havia. Tot canvià amb el terroris-
me islàmic: a més de ser emi-
grants passàrem a ser terroris-
tes. Ho he patit sobretot als aero-
ports. Em molestava, però ja he
assumit que em dic Mohamed i
sóc musulmà. He après a conviu-
re amb això. Si vius, tens la fa-
mília i treballes aquí, no pots es-
tar sempre amargat”.

Soulimane no és un exemple
d’amargor. “Em molesta que els
emigrants parlin d’ells mateixos
com a pobres emigrants. Jo no
sóc unpobre emigrant. Emconsi-
dero afortunat perquè, a més de
lameva cultura, conec Catalunya
i els seus costums. Això sí: l’emi-
grant ha de mantenir la seva cul-
tura allí on vagi. Si hi renega és
perquè no l’ha tingut mai. Jo faig
el ramadà, la festa del xai i tot el
que em correspon com a
musulmà, però també celebro el
Nadal, la Castanyada... L’única co-
sa que no faig és tot el relacionat
amb la matança del porc: no en
menjo però no vaig dient que no
se’n mengi. A l’orquestra la mei-
tat són ateus [són quatre marro-
quins, tres catalans i un grec]:
quan uns fem el ramadà, els al-
tres mengen porc i beuen vi però
ens respectem”.

El 16 de desembre l’OAB
presentarà Libertad a l’Auditori i,
comen tots els seus concerts, ven-
dran personalment el disc. “Les
botigues de discos estan mortes,
però en els concerts és diferent.
N’hem arribat a vendre fins a
130. Lògic: si a la gent li agrada el
que has fet, compra el disc”.

L’Orquestra Àrab de
Barcelona fa uns 40
concerts anuals. Una xifra
molt respectable en temps
de crisi que, a més, no
inclou una de les seves
activitats més interessants i
repetides: l’espectacle Un te
a la menta, patrocinat per
la Fundació La Caixa i creat
per apropar la música i la

cultura àrabs als nens. “A
molts nens els seus pares
els diuen que no s’ajuntin
amb marroquins i vénen
pensant que som dolents.
Al final, estan tan sorpresos
que fins i tot ens toquen la
pell per veure com és i ens
diuen coses molt boniques
que cap adult no ens ha dit
mai”.

Els nens que tocaven la pell

Només cal llegir les
necrològiques sobre Josep
Pernau per fer-se la idea

de la rellevància de la seva figura.
Els periodistes el tenien per un
mestre, qui el tractà el considera-
va una bona persona i la societat
el recordarà com un demòcrata
que parava els peus a aquells que
creien que els diaris es feien des
de fora de la redacció. Queda poca
gent com Pernau. No hi he deixat
de pensar des del seu comiat a les
Corts. Hi hagué un moment que
m’agafà un atac de nostàlgia del
qual encara no m’he refet. Va ser
quan em vaig adonar que lamajo-
ria passàvem dels 50 anys. Tot i
que fins a cert punt era normal
(Pernau tenia 80 anys), em pre-
gunto si la seva obra no ha trans-
cendit a les noves generacions.

La intervenció de la seva néta,
desconsolada per no poder tornar
a escoltar la veu del seu avi, em va
fer recordar un article d’Enric
González sobre Montanelli: “La
crisi de la indústria afecta les
veus que no pugen al campanar.
La veu del cronista local, la veu
del reporter, la veu dels que
abans, integrats en un taller de
formació continua anomenat
redacció, s’impregnaven d’una
certa disciplina obrera i s’abraça-
ven a un àmbit professional per
empènyer la Història amb la for-
ma dels fets”. Vaig pensar amb la
veude Pernau i la sevamanera de
portar la redacció i em demano
com s’ensenya ara l’ofici. No sé si
s’ha trencat la cadena i ja sola-
ment ens queda el consol de les
necrològiques per saber dels refe-
rents de la feina, sempre és clar,
que siguin com Déu mana.

Vaig conèixer un becari a qui li
van encarregar que actualitzés la
biografia d’un famós que corria el
risc de morir i no li va passar pel
cap res més que trucar-lo: “He de
fer la seva necrològica i no vol-
dria cometre cap error”. Li va pen-
jar el telèfon. Ha canviat el perio-
disme últimament, l’ofici va de
mal borràs i hi ha fins i tot qui
deixa escrita la seva pròpia
necrològica.

MOHAMED SOULIMANE Fundador de l’Orquestra Àrab de Barcelona

“Un fa el ramadà; l’altre menja porc”
PENSANT-HO BÉ
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“Pensar, i de vegades somniar, és l’única cosa que ens queda gratis”, diu Mohamed Soulimane. / marcel·lí sàenz

DOGA, S. A.
(sociedad escindida parcialmente)

DOGA METAL PARTS, S. L.
(sociedad beneficiaria de nueva creación)

ANUNCIO DE
ESCISIÓN PARCIAL

Se comunica que la junta general extraordinaria y
universal de Doga, S. A., celebrada en fecha 17 de
noviembre de 2011, ha acordado unánimemente
la escisión parcial de la compañía, consistente en
la segregación de la rama de actividad de estam-
pación de piezas metálicas y la aportación de la
misma a la sociedad de nueva creación Doga
Metal Parts, S. L., que adquirirá por sucesión, a
título universal, todos los derechos y obligaciones
integrantes de dicha unidad económica, todo ello
en los términos y condiciones recogidos en el pro-
yecto de escisión parcial presentado para su
depósito en el Registro Mercantil de Barcelona.
Los accionistas y acreedores de Doga, S. A., tie-
nen derecho a obtener el texto íntegro de los
acuerdos adoptados y el balance de escisión. Los
acreedores de Doga, S. A., pueden oponerse a la
escisión en los términos establecidos en el artícu-
lo 44 de la Ley 3/2009, durante el plazo de un mes
contado desde la publicación del último anuncio
del acuerdo de escisión parcial.

Abrera, 17 de noviembre de 2011
Presidente del Consejo de Administración,

Antonio-Fernando García Coma
(por DOGA GRUP EMPRESARIAL, S. L.)

INMOBILIARIA
IMASA, S. A.

Se hace público que por acuerdo de la junta general
extraordinaria y universal de accionistas de la com-
pañía mercantil Inmobiliaria Imasa, S. A., celebrada
en fecha 18 de noviembre de 2011, se aprobó, por
unanimidad, la transformación de dicha sociedad en
sociedad de responsabilidad limitada, pasando a
denominarse Inmobiliaria Imasa, S. L., aprobándose
asimismo el balance de transformación y los nuevos
estatutos sociales

En Barcelona, a 22 de noviembre de 2011
El administrador solidario,

Martín Carlos Llarás Jordana

MIQUEL JURADO

ANUNCIO DE TRANSFORMACIÓN Y FUSIÓN
DE LAS SOCIEDADES
ONIX RENTA, S.L.U.

(sociedad absorbente)

HERMUQUE, S.A.U.
(sociedad transformada y absorbida)

Se hace público que el socio único de la sociedad absorbente,  en fecha 21 de noviembre
de 2.011, adoptó la decisión de aprobar la fusión de dicha sociedad con la sociedad
Hermuque, S.L.U., mediante la absorción de ésta última, con la transmisión, a título univer-
sal, del patrimonio de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente y con la extinción sin
liquidación de la sociedad absorbida. Asimismo se hace público que el accionista único de
la sociedad absorbida, en fecha 21 de noviembre de 2011 adoptó las siguientes decisiones:
Primera. La transformación de dicha sociedad en sociedad de responsabilidad limitada,
pasando a denominarse Hermuque, S.L.U.
Segunda. Una vez transformada, la fusión de esta sociedad absorbida con la sociedad Onix
Renta, S.L.U., mediante la absorción por parte de esta última de la sociedad Hermuque,
S.L.U., con la transmisión, a título universal, del patrimonio de la sociedad absorbida a la
sociedad absorbente y con la extinción sin liquidación de la sociedad absorbida.
Se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades participantes en
la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión,
así como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores, regulado en el artículo
44 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

En Barcelona, a 22 de noviembre de 2011.
El administrador de Onix Renta, S.L.U., la mercantil Inmobiliaria Imasa, S. A.,

representada  por Martín Carlos Llarás Jordana
y el administrador solidario de Hermuque, S.A.U.,  José M. Eugenio Llarás Jordana
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