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Des de .1978 Jose Agustín
Goytisolo passava els es-
tius i molts caps de setma-
na a Barbera de la Conca,
'00 hqvia comprat irestou-
rat una casa. El conegut .
poeta va participar en di,-
verses iniciatives al poble .
com la ~tieió de receneixe-
ment del eesíell témpler o'
la cessió de llibres a la
biblioteca •

REDACCIO/BA~BERÁ

Aquest cap de setmana els veins
de Barbera de la Con ca foran un
homenatge pósturn al poeta José
Agustín Goytisolo que des de l'any
1978 estava vinculat a lolocolitot.
Els acles estan organitzats per

l'Ajuntament se Barbera de Ja
Conca amb la col.laboració de la
cornissió de festes, els Amics del
Castell i l'Associació de dones de
Barbera.

L'homenatge s'Inicioró avui di-
vendres a la una del migdia amb el
pregó de 19 festa, durant el qual es
lIegira el text de J.A. Goytisolo que
va ser IIegit l'ony 1982 per anun-
ciar la paella da popular.

Dissabte a les onze del matí
s'inouqurnró la placa del "Carrer
del poeta Goytisolo", davant dejo
casa que tenia el poeta a la loca-
litat. A les dotze del migdia la sala
petita del local sociolocolliró la
taula rodona entorn de la figura i

Els actes s'iniciaran amb la lectura del pregó que sera a "la una del migdia

Barbera de la Conca comenea avui
l'homenatge póstum a Goytisolo

Elpoeta estava molt vinculat amb .Ia població de la Conc~

de I'obro de J.A. Goytisolo, inter-' tats pels membres participants a la
vindran a !'acte: Agustí Altisent, taula rodono sera n editats en un
Xavier Amorós, Joan Fuguet, Joan opuscle que es posara a la vendo
Margarit i Ignasi Riera, moderara el mateix dia de !'homenatge.
la taula Carme Plaza. Desde 1978JoséAgustínGoy-
,Alvoltantdelesduesdelmigdia tisolo passava els estius i rnolts

s'inicioró a la Marinada el concurs caps de setmana a Barbera de la
de paelles i la paellada popular. Conca, on havia comprat i restau-
Per reservor.fiquets del dinar cal rat una casa. El corócter obert i
telefonaral telefon 977.88.72.65. generós de José Agustín el dugué
L'import oproximot sera de 1.500 immediatament afer amics i a
pessetes. contactar amb el poble de Barbera

Els actes clouron a les set del per moure projectes i dur a terme
vespre a la sala petita del local activitats lúdico-culturals de tota
social amb la lectura de poemes de mena. Elpas de Goytisolo hadeixat
J. Agustín Goytisolo a corree d'un una forta emprempta a Barbera de
grupde barberencs. Elstextos apor- la Conca; per cquest motiu

l'Ajuntament de la vila, en el pri-
, mer estiu de l'cbséncio de José
Agustín, li vol dedicar el merescut
homenatge que hauria d' havervis-
cut el poeta.

Entre les moltes iniciotives que
havia tirat endavant Goytisolo des
de la seva arribada a la localitat de
la Conca cal destacar la construc-
ció-de les piscines, la restouroció
del local social, la petició del reéo-
neixement del costell templer de .
Barbera com a MOIJumentHistorie
i Artístic o la cessió d'uno gran
quantitat de IIibres al municipi que
van servir com a base per a la
biblioteca-


