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.osé ustín o isolo
Ilegí ine itsa llei a

ILEIDA.- El poeta bar-
celoní José Agustín Goyti-
solo féu ahir' una lectura
deIs seus poemes més re-
cents a l'Escola de Magis-
teri de Lleida, en un acte
organitzat pel departa-
ment de literatura de la
mateixa escola.
"Hasta pisar el agua",

dedicata Juana la Beltra-
neja o "La voz", van ser
alguns deIs poemes que
llegí Goytisolo abans d'en-
dinsar-se en els que com-
posaran elllibre lilanoche
le es propicia", tots ells
inédits.
lila noche le es propi-

cía" pretén ser una investi-
gació sobre el llenguatge
de l'amor a través d'una
trentena de 'poemes es-

o Un deIs O "GiI de
seus darrers Biedma va
poemes ser el
sera musicet millor del
-per Paco grup poétic
Ibáñéz deIs 50"-

el poeta s'emocioni sinó
que del seu ofici absurd,
que és la poesia, sápiga
emocionar i fer sentir els
altres. 1 aíxó és realment
dificil i implica el treball de
trencar 10 o 15 vegades el
poema escrit per tomar-lo
a fer", afegí José Agustín

<Goytísolo.
Pel quefa als seus desa-

pareguts amics i com-
panys del grup poétic, Iai-
me-Gil de Biedma.í CarIes
Batral, Goytisolo comenta
que "procuro recordar els
millors moments amb ells
perqué sinó m'entristeixo
moltíssim'',
José Agustín Goytisolo

.subratllá la qualitat litera-
ria de Gil de -Biedma, del
qual digué que llera, indis-

crits en tercera persona,
amb dues veus contrapo-
, sades pero no coincidents,
la d'un home i la d'una
dona'', comenta Goytisolo.
D'aquest llibre el poeta lle-
gí, entre d'altres, "Para
que habite en su luz",
"Corno si fuera la torníen-
. ta'' i IIEl aire huele a

humo".
"Escric a les dones der-

rotades, a les que es donen
compte del que han deixat
enrera i que saben el que
els espera", comenta Goy-
tisolo en el col.1oqui realit-
zat un cop acabada la lec-
tura.
"L'important no és que.

"Ióe. moll amie deis monjos
del Monestir de Pobletll

LLEIDA.- -IIEl monjos de
Poblét sén arístócrates en el
sentit etimológie grec de la pa-
raula, ja que són els millors.
Són eultíssims j fan eostat ale
més humils", -eomentá José
Agustín Goytísolo, el qua] ha
passat algunes temporades al
monestir de Poblet, "encara
que no sóe creient", .
"Poblet és, per mi, molt més

important que l'Escorial ja que
és més bonie imés antíc",
Goytisolo és advocat, asses-

sor en temes d'urbanísme i de
restauració d'edificis, i ha fet
nombro ses traduccions i anto-

logies de poetes catalans i cu-
bans, Pavese, Passolini, Quasi-
modo iEsenia, entre d'altres,
han estar traduils pel poeta bar-
céloní, També ha presentat edi-
cions de l'obra de Lezama lima
i de Borges i ha treballat en
profunditat en la difussió de .
poetes americans iespanyols.
Director i traductor de la

col.lecció "Marca Hispánica",
d'Edicíones Península, José
Agustín Goytisolo comenta que
el que més li ha costat de tra-
duirés "Nabí", de Iosep Carner,
lija que la seva gran riquesa de
vocabulari és complicada d'a-

daptar'',
El passat mes d'abríl Goytiso-

10 va ser homenatjat a Bw.celo-
na, en un simposi que dura tres
dies i en el qua! van participar
nombrosos estudiosos de totes
res comunitats autónomes es- .
panyoles. liJOnomés vaig poder
ser-hi el darrer dia, ja que esta-
va a la Unió Sovíétíca per tal de
fer unes conferencies". En
aquest-congrés també van parti-
cipar alguns deIs seus com-
panys generacionals, com José
M. Caballero Bonald, Áñgel
González, Claudio Rodríguez i
Juan García Hortelano.
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cutiblement, el millor'',
Del seu amic i admirat.

Dámaso Alonso comenta
que "s'inventá la crítica de
creacíó i l'elevá a genere
literari .., ell era capac d'es-
criure tot un llibre sobre.
un poema".
Paco Ibáñez, que ja va

musicar en el seu moment
"Palabras para Julia'', ha
tomat a escollir un text de
José Agustín Goytisolo per
vestir la bellesa del poema
amb la música.
Juntament amb Juan i

Luis, els germans Goytiso-
lo han aconseguit, anib la
seva creació literaria, for-
mar part indiscutible de
qualsevol antologia de la li-
teratura espanyola.

M.B.


