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poeta
El po-eta en su voz serveix a La 2 per retre un homenatge al poeta

José Agustín Goytisolo, que va morir la setmana passada a Bar-
celona. Al llarg de mitja hora, José Agustín Goytisolo recita al-
guns dels seus poemes. Nascut a Barcelona l'any 1928, el poeta
va tenir la máxima popularitat quan Paco Ibáñez va musicar el
poema Palabras para Julia, que Goytisolo havia escrit a la seva filla.
En els anys 90 van fer junts un seguit de recitals que els van

portar a Barcelona, Málaga, Puerto Rico, Nova York, Madrid i
Sarajevo. Entre la seva extensa obra hi ha Salmos al viento (1957),
Claridad (1960), Años decisivos (1961) i TaIler de arquitectura (1974).
Després d'uns anys de silenci, el 1992 Goytisolo va publicar dos
poemaris: La noche le es propicia i Novísima oda a Barcelona: José
Agustín Goytisolo era l'últim representant de l'Escola de Barce-
lona, de l'anomenada generació literaria dels 50. [La2, a les 19.30]

CAIGA QUIEN CAIGA
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INVASló
TVI [Serie]
11.lS S'ofereix el cinque
episodi -L'elixir- d'aquesta
serie de ciencia-ficció
produída per Francis Ford
Coppola.

LES DENTS DEL DIABLE
Canal JI [Cinema]
11.10 Anthony Quinn i Peter
O'Toole protagonitzen Les
dents del diable, la historia
d'Inuk, un esquimal del Gran
Nord canandenc. (Més
informació a la pagina 85.)

ELÚLTIMO GRAN HÉROE
TVE-l [Cinema]
11.40 Arnold Schwarzenegger
és un dels protagonistes
daquesta historia on
s'intenten emular les
aventures d'un policia de
ficció. (Més informació a la
pagina 85.)

GRANDES HOMBRES DE
LA EGIPTOLOGíA
La 1[Documental]
11.40 La serie documental
recupera la figura de Ceorge '
Andrew Reisner, un egiptoleg
que convertia les seves
excavacions en un campus
universitario


