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............................. ~tpoeta -publica,el recull 'Las~horas quemadas', que fa un recorregut pels seus records

José A. Goytísolo: "No escríc unes
memóries per no dir mentides"

La revista 'L'Aven~'
presenta un número
sobrel'esport al Museu
del Bar~a
Redacció
BARCELONA
.. .. ~
La revista d'historia L'Aven~ va
presentar ahir al Musen del
Barca el seu últim número
dins el qualhi .ha el dossier La
cultura deIs estaÍ1is:futbol i "Las horas 'queme-
,hooligans, Hi firmen articles das' e"sel t."to'lde. '
els hístoriadors Pierre
Lanfranchi -sobre la I'últim llibre de'
implanta ció del futbol al nord .poemes que acaba
de la Mediterránia '
occidental-, Gabriel Colomé i, de publi.car José'
Xavier Casals -sobre la' , Ag'ustín Coyti$OIO;
rivalitat Barca-Espanyol-, '
Felipe Rodríguez ' editat per I'edito-
-Sevilla-Betis- i Teresa Adán rial 'Lumen.
-Madrid-Atletic- i els
sociólegs John Williams
-sobre els hooligans- 1Kris .
van Limbergen i Manuel
Come~on -sobre el cas belga, , El recull de poemes

"fa un recorregut
per la meva vida,
,pero' sense fer me-

, mories, sinó ba-
sant-me en les imatges que
tinc, els meus records", expli-
, ca Coytisolo. "

La idea del llibre, assegura
l'autor, "va sorgir quan estava
mirant un munt de foi:ografi-
es que tenia guardades en uns
calaixos, sense arreglar ni

El Centre Blanquerna, centre "classificar;' i que feien un re-
cultural i llibreria de la corregut per la meya vida,
delegació de la Generalitat de Vaig separar algunes de les
Catalunya a Madrid, més significatives, que em van
homenatja aquest vespre el inspirar el llibre" ,
filoleg catalá desaparegut el Las horas quemadas es divi-
passat mes de gener, Joan deix en quatre parts; arnb deu.
Coromines. En l'acte, 'poernes a cada part: el primer
intervindran Carlos Alya.r", >~, :,.blqc es titula-Prirnercs irnágen~s,
vicerector de la piliversitáv,i, ' 'i .reflecieix' l,a:)nfánte~a del
d'Alcalá; Carles Duarte, poeta; fins que vacomencar a
lingüista, escriptor i. estudiar. ,"Evidentment, en
excol-laborador de aquesta part surten els re,
Coromines; i José Antonio .cords dels meus germans, la
Pascual, catedratic del mort de la 'meya mare, en un
departament de llengua bombardeig brutal a Barcelo- '
espanyola de la Universitat na el 1938,,," Són molts re-
de Salamanca, L'homenatge cords d'infancia que els seus
glossará .la figura i obra de germans, els novel-listes Juan i
l'autor del Diccionari Luis Coytisolo, han reflectit en
etimológic í de l' Onomasticon mol tes de les seves obres, Per
Cataloniae, José Agustín és el primer cap:

.............................
El centre Blanquerna de
Madrid homena~aawi
Joan ~oromines
'Redacció
MADRID "Pero ho reflecteixo com si fos

, la infancia de qualsevol altre
nen que' Jiagués viscuL)a
guerra," Aquest afany de 'no
personalitzar es traspassa a
tot el llibre: "En cap monient
dels poemes parlo en primera -
persona, sinó sempre en ter-
cera. Die: =ell.;." ' ,El que vull
amb aixo ésque mol tes per-
sones es puguinsentir identi-
ficades amb les 'experí~ntíes
que jo vaig tenir, i que va tenir
molta gent en la mateixa
epoca histórica, des d'empre-
sonaments fins a la por."

Estudis i política
El segon bloc del llibre por-

ta per titol El frío de Madrid,
l'epoca d'estudiant a Madrid
de Goytisolo, "quan el cabró
del rector d'aquí em va casti-
gar a perdre un any de matrí-

cula, ,i jo necessitava acabar
rapid la 'Carrera per, ajudar la
meya familia. O' sigui que
"me'n vaig anar a Madrid, on
els irecords" qué 'tinc són de
fred i miseria en unapensió.
Jo tenia 19 anys, iera innocent
idesgraciar". A Elfrío deMadrid,
-Geytisolo també recorda els
.seus jnicis en política. "
El tercer bloc porta per titol

La bruma en los cristales, i narra
"la depressió de cavall en que
vaig caure quan vaig sortir
d'un d'aquells engarjola-
ments del franquisme. Jo no
sabia que era allo, i em van
comencar a donar un munt
d'antidepressius que em van
fer acabar malalt. Per sort, van
descobrir la terapia de liti, que,
em va donar la pau". El quart
i últim bloc es titula El rostro
que conjura, "dedicar a la meya

dona, des que la vaig coneixer,
i que és l'última veu que vull
sentir el dia queem morí".
Goytisolo as segura que no

ha volgut escriure les seves
memoríes "pex.que moltsom-
plen els buits que e S-qu~den
entre les imatges que tenen de
la seva 'vida amó mentides,
com quan diuen que mai han
estat del PSUC ni falangistes,
Per no dir mentides, no he fet
unes memóries, sinó un llibre
-amb imatges de la meya vida".
Assegura que continua es-

crivint com sempre, mentre
segueix l'exit del seu últim
llibre, l'antologia bilingüe
Veintiún poetas catalanes para el
siglo XXI, que recollia poetes
com Carner, Riba, Foix o Es-
priu. "Només a Madrid es van
vendre més de 1.000 exem-
plars en un mes."


