
tonoma de Barcelona
a d'Humanitats

A propósito del anuncio de la Plata-
forma cívica para la salida de Es-
paña de la OTAN, en la que se in-
cluye mi firma, debo aclarar que
yo no he pedido niel sí ni el no, y
que los últimos tres escritos que he
firmado, desde el verano, son una
petición de desnuclearización Yre-
tirada de bases, un homenaje a los
sobrevivients de los campos de
concentración nazis y un hoména-
je y adhesión a una antología poé-
tica sobre las víctimas del fran-
quismo. José Agustín Goytisolo.
Barcelona. .

.Present~"cióa laUibr~ria,2~Go~f!!'
col.leccl8 ((Marca Hlspanl~a))
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José Agustín Govtlsolo. junta-o
ment amb Joaquim Nadal, oorn a
representant de I'Ajuntament de
Girona, 'i l'editor de la col.lecció'
Marca Hispánica, presentaren ahir
al vespre, a la Llibreria 22, aquesta
col.lecció que es compon de cent,

: títols de quaranta autors catalans
diferents que han estat tradurts al
castellá.

Segons el senvor Goytisólo, «el
que es pretén és oferir un conjunt
d'obres d'un cert nivell de qualitat.
Hern de pensar que 'paises com
Belgica o Holanda no podrien oferir
una col.lecció tan qualitativa com
aquesta, malgrat que hi ha un buit
d'uns 400 anys on no hem trobat
autors de primera fila». Joaquim
Nadal explica que «des del punt de
vista institucional el motiu pel qual
s'ha donat suport aaquesta col.lec-
ció té dues vessants: anprimer 1I0c
perqué existeix una voluntat clara
de definir una .acció en defensa de
la cultura cataiana apel.lant una de
les arrels més sólides en la,h1stória
de Catalunya. Elmateix títol dóna a
entendre per si mateix un arrela-
ment profund a la cultura catalana.
1, per altra part, perqué en el procés
d"afirmació de la cultura catalana
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