
BARBERA
Barbera de la Conca no va

- faltar a la trobada amb José Agus-
tín Goytisolo, I'homenatge póstum
organitzat al conegut poeta va
demostrar que l'ort de les lIetres no
ero la seva única qualitat, la gran
participació de vems i amics en els
actes van deixar peles que era una
persona estimada.

Els actes es van iniciar diven-
dres al matí amb el pregó, dos
vems de Barbera van recórrer la
localitat amb una paella i una cu-
llera de fusta per tal de convocar la
població, esvan lIegir 81 rodolins.
Divendres passat es va repetir el
mateix pregó que s'havia fet al
1982 per convocar els vems al
concurs de paelles, el text va ser
escrit per José Agustín Goytisolo,
el seu record va ser ben present
durant tot el recorregut pel poble.
El pregó es va fer a la una del
migdia.

Lesactivitats organitzades amb
rnotiu de l'hornenctqe esvan reem-
prer.dre dissabte, al voltant de dos
qucrts de dotze es va inaugurar la
placa feto de cerórnico i que es va
posar a la porta de la casa on
havia viscut el conegut poeta,

. I'encorregada de descobrir la pla-
ca va ser la vídua del poeta, As-
sumpció Carandell. A continuació
I'actual alcalde de Barbera, Jordi
Miró, esva convertir en portantveu
de tot el poble i va assenyalar la
importancia de I'estada de Goyti-
.010 a la localitat contribuint a tirar
endavanl diverses inicialives com
la remodelació del castell o la cons-
trucció de la piscina entre d'altres.
L'homenatge va finalitzar amb el
crit de tot el poble, "Visco el José
Agustín".

Taula rodona
Tot seguit els assistents es van

dirigir a la taula rodona que es va
fer la sala petita del local social, un
deis objectius de la xerrada era
conéixer la personalitat de Goyti-
solo i la seva relació amb Barbera
de la Conca, per aquest motiu no
hi van faltar persones que coneixien
bé el poeta, hi van intervenir, Agustí
Altisent, Xavier Amorós, Joan Fu-
guet, Joan Margarit, Ignasi Riera i
Carme Plaza com a moderadora.

Joan Fuguet, veí de Goytisolo. a
Barbera, amic i un deis responsa-
bles de transmetre-li I'estima per la
localitat i la comarca, va assenya-
lar les activitats que el poeta havia
portat a terme a la població durant
aquests 20 anys.

Per la seva part Agustí Altisent,
monjo de Poblet, es va referir a
Pobra de Goytisolo. Altisent i
Goytisolo havien coincidit quan el
monjo va ser el primer President
del Centre d'Estudis de la Conca
de Barbera. Goytisolo va ser subs-
criptor i va participar en moltes de
les reunions del Centre. A més
d'blguns aspectes de la poesia
Altisent va recordar diverses onéc-
dotes personals.

El tercer en intervenir va ser
Xavier Amorós, el qual va osse-
ny.alar gue en la seva obra actual
nO hi falten els consells i les expli-
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cacions gue li havia donat Goyti-
solo en els seus inicis. Amorós va
assenyalar també la generositat
de I'homenatjat i la capacitat per
tirar endavant diferents projectes,
com el que avui es coneix com la
construcció del barri Gaudí.

Ignasi Riera, escriptor i diputat
al Parlament, va ser el següent en
intervenir a la taula rodona. Riera
va explicar diverses cnécdotes de
la seva relació amb Goytisolo i va
assenyalar especialment la gesta-
ció de l'obrc, "Los pasos del caza-
dor", un lIibre que va veure la lIum
a l'editoriol de Riera i queva sorgir
de diversos apunts que Goytisolo
havia fet en tovallons de paper.

Finalment Joan Margarit, or-
quitecte i poeta vinculata Forés. va
evocar la seva relació intellectuol
amb Goytisolo i va recordar la
seva lIuita comuna contra el pla de .
residus. Margarit va tancar l'ccte
recitant dos poemes dedicats a
Goytisolo, "Pitat" i "Lobito Bueno".

Cal dir que l'octe va ser seguit
amb molta atenció pels assistents
que van omplir el local social.
L'emoció i el record de Goytisolo
van presidir la taula rodona.

Tot seguit va tenir 1I0c el con-
curs de po elles a la Marinada, la
zona es va preparar especialment
per a i'occsió amb tendals per
protegir els participants del sol,
I'original concurs va ser una de les
iniciatives que va impulsar Goyti-
solo a Barbera durant la seva esta-
da i des del 1980 es fa cada any a
la Iocalitat. Al concurs hi van pren-
dre part 10 grups, alguns d'ells
molt nombrosos, fins i tot n'hi ha-
vio un de 30 persones.
. A continuació es va fer la gran

paellada popular a la qual hi van
assistir unes 400 persones, a més
deis participants al concurs la colla
gastronomica de Pira va fer una
monumental paella a la qual es
van apuntar unes 300 persones. -.

A les set del vespre la salo'
petita del local social va acollir la
lectura de poemes de J Agustín
Goytisolo que va anar acarree
d'un grup de barberencs.

L'homenatge a Goytisolo es va
cornencor a preparar fa un mes.
Els vems tenien ciar que eolia que
fas a l'estiu, quan Barbera compta
amb un major nombre de veúis. La
iniciativa va estar organitzada per

l'Ajuntament de Borberó amb la
colloboroció de la Comissió de
Festes, l'Associació d'Amics del
Castell i l'Associació de dones de
Barbera.

José Agustín Goytisolo es va
cornencor a interessar per la Con-
ca de Barbera als onys setanta, la
seva dona tenia família a l'Espluga
i el seu germa viu a Vimbodi, aviat
va trobar dues cases a Barbera
queva decidir comprar i restaurar,
una d'elles per a la seva filia Júlia
al correr de l'Església i una a la
plocc de l'Hospitol, on passaven .
lIargues temporades ell i la seva
esposa. El seu corócter va fer que
Goytisolo s'integrés rópidornent a
Barbera, la coneixenco del seu veí
Joan Fl!guetva fer que s'interessés
per la historia de la localitat i va
formar part de diversos projectes.
Entreells hi va haverl'organització
del que ara és la Biblioteca, es va
encarregar de demanar lots de
[libres i va fer una important dona-
ció. La seva persuassió tornbé va
fer possible que la piscina de Bar-
bera fos una realitat, Goytisolo es
va encarregar personalment de
demanar pressupostos a diverses
empreses i d'encoratjar els vems i
visitants.

El conegut poeta va demostrar
una estima personal per dos edifi-
cis de Barbera: d'uno banda el
castel/ i de l'oltro el celler coopero-
tiu. Goytisolo va mostrar un interes
especial per "La casa",
instol-Íocions que es van tancar
després de lo Guerra Civil i que
durant l'estodo de l'homenofjot a
la població, especialment la déco-
da deis 80, estova prócficoment en
runes. La seva ideologia progres-
sista el va portar afer tot elpossible
perqué "La Casa" tornés a obrir les
seves, portes, es van fer. plónols, '.
memóries i es va pensar en que
l'edifici servís per acol/ir rnóduls
d'FP d'enoloqio. Fins i tot es va
elaborar un pla d'estudis. El;pro-
jecte finalment no va tirar enda-
vant mólqrot que des de fa uns
quatre anys s'estó restouront,

Pel que fa al Castel/, Goytisolo
va ser un deis ericarregats de fer les
gestions perqué fos declarat rno-
nument historie. després de moltes
visites a despatxos i a la consellerio
de cultura Goytisolo, juntament
amb els que avui formen
l'Associació d'Amics del Castel/,
. va aconseguir la decloroció que ha
portat a la restauració actual del
rnonurnente

Unes eine-eentes persones van prendre part en el sentit homenatge que la loealitat va retre al conegitpocta, que havia fet Ilargues estades a la Canea de Barbera p~tieipant en moltes inieiatives
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Persona estimada a la comarca
L'Homenatge del passat cap de setmana que Barbera de la

Conca va fer a José Agustín Goytisolo va servir per demostrar que
la seva estada a la comarca ha deixat unes empremtes que el pos
del temps no esborroró mai: el castell, la piscina, "la casa" o la
biblioteca entre altres indrets conservaran sempre el record del
conegut poeta. La taula rodona, en la qual van intervenir tots
aquel/s que havien tingut una relació directa amb Goytisolo, va
servir per explicar els vincles que des de l'ony 1976, i especialment
durant la décodo deis 80, epoca en la qual passava els estius i
prócticoment tots els caps de setmana a 'a loca/itat de la Canco,
s'havien establert entre el poeta i Barbera. Elsque I'havien conegut
no oblidaran mai la seva generositat i la seva persuassió que el
portava afer tot el possible per tirar endavant els pojectes en els
que creia sincerament, és el cas del reconeixement com a monu-
ment historie per part de la Generalitat del Castell de Barbera.


