
Universitat Autónoma de BarcelonaCULTURA- ESPECTACLEsecad'Humanitats
32. Diumenge, 23 de maig de 1999 u o~o

Una víntena d'escriptors reten homenatge
a Jose Agustín Goytisolo a Lilla

LLETRES L'Audiencia de
Canal Reus TV
supera les 70.000
persones a Reus

giques circunstanciés. Una vintena d'escrip-
ters tarragonins, a més de professors, cu-
riosos i altres lletraferits vinguts de totes
les comarques van omplir el Centre Cultural
de Lilla pe!_ tal d' escoltar els versos d' «una

ELPUNT
• Reus.- Més de 70.000 per-
sones segueixen la programació
de Canal Reus TV segons una
recent enquesta elaborada per
l'empresa Ceres amb un treball
de camp realitzat durant el mes
d'abril de 1999 amb prop de 800
entrevistes telefóniques.
Les dades obtingudes durant

la investigació indiquen que unes
40.000 persones -el 45% per
cent de la població _total de la
,ciutat de Reus- segueixen amb
regularitat (cada dia o sovint)
la programació, mentre que unes
altres 30.000 ~el 33 per cent
deIs enquestats=- ho fa amb
menys regularitat. L'enquesta
indica també que més del 60
per cerít de la població qualifica
d'interessant o molt interessant
la programació de Canal Reus
TV, mentre que només el 20
per cent no Ir desperta intereso
L' enquesta no -ha estudiat les
poblacions veínes, on també se
sintonitza la televisió.
Cal recordar que Canal Reus

TV va comencar les seves emis-
sions de manera regular durant
les passades festes de Miseri-
cordia, el mes de setembre de
l'any 1998. Per tant, en només

. vuit mesos de funcionament, el
nou mitjá de comunicació de la
capital del Baix Camp ha ob-
tingut unes' dades d'audiencia
molt espectaculars. Canal Reus
TV emet cada dia una hora de
programació propia que es toma
a passar cada hora fins a l'en-
demá a les dues del migdia. A
més, durant els caps de setmana,
s'aprofita per oferir els millors
programes de la setmana i un
. resum de les noticies .més im-
portants ..

.. El desaparegut poet~ barceloní va passar moltes temporades a la ConcadeBarbera
OSCARPALAU

• Lilla.- El petit poble de Lilla, en nom
de tota la Conca de Barbera, va retre ahir
un emotiu homenatge al poeta José Agustín
Goytisolo, desaparegut fa uns mesos en tra-

José Agustín Goytisolo se sentia
molt lligat a la Conca de Barbera,
on va arribar a comencaments
deIs anys 80 de la ma del seu
germa Luis, que encara avui té
una casa a Riudabella, prop de
Poblet. José Agustín es va ins-
tal· lar a Barberade la Conca,
des d'on sempre es va carac-
teritzar per la seva participació
a' la vida social i política de la
comarca, en entitats com el Cen-
tre d'Estudisde la Conca de Bar-
bera o el Museu -Comarcal de
'Montblanc. A Barbera, a més,
va escriure gran part de l'etapa
final de la seva .obra, com l'An-
tologia de poetas catalanes del
siglo XXI. És. per tot aixó que
Andreu Mayayo, l'alcalde de
Montblanc va recordar el «dret
moral» que tenia la comarca a
homenatjar el poeta amb aquest
acte, que estava patrocinat per
l'ajuntament de la vila Ducal.
Mayayo va convidar l'audiencia
a «tomar a pensar amb el cor,
tal i com feia el desaparegut es-
criptor barceloní.»
L'homenatge, organitzat per

la professora de literatura Maria
Jesús González -la mateixa que
durant l'any prepara diversos ac-
tes' literaris en una petita po-
blació que té mig centenar d'ha-
bitants-, va consistir un inicial ,
apunt biografíe i literari del poe-

de les figures cabdals de la poesia en llengua
castellana dels últims 50 anys» , tal i com.
el va definir el poeta Ramon García Mateos,
una de les persones amb les quals més s'havia
relacionat en els últíms anys.

L'homenatge a José Agustín Goytísolo es va fer ahir a Lilla. Foto; lODRI PEY

ta i en la lectura de diversos
poemes del poeta i d'altres com-
postos expressament en honor
del poeta barceloní. Els rapsodes
que van participar en la lectura
van ser els components del grup

de poetes Medioná 15 de Ta-
rragona i altres escriptors de la
. demarcació. En acabar aquestes
lectures, el grup musical Los Go-
liardos =-col-leboradors habi-
tuals de Goytisolo-> també va

interpretar diversos poemes de
l'autor. L'acte es va tancar amb
una petita actuació del cantautor
tarragoní Paco Hilaluna, que
també es va voler afegir a l'ho-.
menatge. .

LLETRES MUSICA

Maria de la PauJ aner, aTarragona.-
L'escriptora mallorquina Maria de la Pau

;~._.< .;.~er va presentar ahir a la llibreria Ad- .t~;,.;k.o/i.; ~ade Tarragona el seu últiln llibre Lola,
.. editat per Columna, un treball que va

ser un deIs més venuts de l'última edició

de la diada de Sant Jordi. La popular
escriptora mallorquina i comentarista de
diversos mitjans de comunicació va signar
exemplars d'aqtiéSta'noveHa que l'ha con-o
firmat com una de les escriptores que més
llibres veneno -/ EL PUNT / .Foto: lORD! RULL.

Conferencia al Círcol de Reus.- La
professora de música de l'IES Gaudí i
secretaria de l'Associació de Concerts
Maria --C-atme Domingo, va oferir ahir
, a la tarda al Círcol de Reus, una con-
ferencia sobre la trajectória del músic

i compositor vallenc Robert Gerhard i
la seva trajectória com a comentarista
musical del Club Discofils de Barcelona
on preparava unes audicions de peces
musicals de diferents estils i epoques i
les explicava. / EL PUNT / Foto: J.RULL.


