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. l.A. Goytisolo amb el Castell de Montesquiu al fons

Dilluns va visitar el castell i les instaHacions

J.A. 'Goytisolo parlara en un
lIibre del Pare de' Montesquiu
El poeta i escriptor catalá Josep Agustí-Goytísolo dedicara un

capítol del seu proper llibre al Pare Natural del CasteU de Mon- ,
tesquiu. El llibre s'emmarca dintre la cobleccíé que edita la Di-
putació de Barcelona cada any per Sto Jordl i que l'any 'que ve
estará dedicada als cinc pares naturals que hl ha a tot Catalu-
nya, Goytisolo va fer una visita al Pare el dilluns passat per ob-
tenir documentacié sobre les diferents instaHacions i informar-
se del tipus de vegetació i fauna que s'hi troba.

ROSA M. SANJAUME

Montesquiu.-"El IIibre sera un
recorregut pels cinc pares i estará
explicat com si es tractés d'una ex-
cursió" va manifestar I'escriptor re-
ferint-se al llibre que prepara en
aquests moments. Goytisolo, de re-
conegut renom dintre la poesia i la

AQUEST AHUNCI S1lDRECAA TOTS ELSQUI
CREUEN QUE L'INFERN NO EXISTEIX.

Es ciar que I'infern existeix. Si
ho vol comprovar només col que
s'ocosti o un deis molts incendis
que, inevitoblement, es produeixen
015 nostres boscos ony rere ony.
Encaro que no li ho oconsellem.
Centenors d'hectórees plenes de
vida moren obrosodes: arbres,

, arbusts, momífers, ocells, reptils
i insectes desoporeixen i es des-
trueix I'equilibri ecoloqic.
Aconseguir que codo cop hi hogi
menys incendis és o les mons de
tots. De fa onys, lo Diputoció de

Barcelona, en col-Ioborocló omb
els ojuntoments, treballa fermo-
ment en un extens Programo de
Prevenció d'lncendis Forestols que
va de lo informoció 01 públic o lo
formoció de grups d'ouxili imme-
diot, possont per lo compro de
vehicles, l'oberturo i arronjoment
de comins i pistes o lo vigilancia.
Lo feino d'oquests darrers onys ha
estot positivo i voluoso, pero ser-
veix de ben poc sense lo col-lo-
boroció personal de codoscun de
. nosoltres.

'Tots sobem el que hem de fer per
tal d'evitar que els nostres boscos
cremin. I hem de posar-ho en
practico. Perqué són pecols que
porten directornent o I'infern.
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Diputació de Barcelona
Trebollont per lo Terro, pel Mor, i per l'Aíre.

traducció, no ha escrit mai una no-
vel·la, pero. sí que ha publicat dife-
, rents artic1es a diaris i revistes. Per
aquest motiu i perqué es defineix
com "un amant de la naturalesa"
va decidir arribar a un acord amb
la Diputació per publicar aquest
llibre.
L'escriptor catalá es va mostrar

. especialment interessat per la vida
de la gent que viu al pare i per les
activitats relacionades amb la cace-
ra. "Com que jo sóc un gran caca-
dor", va manifestar "he dedicat
moltes hores de la meya vida a ca-
minarper entre mig de la natura i
per tant la conec molt bé."Goytiso-
lo es va mostrar molt entusiasmat
amb la seva nova obra perqué "sera
una forma de fer arribar al nou pü-
blic tot allo que sé deis espais na-
turals." El llibre intentara donar
una visió literaria d'uns indrets
"que he vist tot passejant'tvaacla-
rir l'escriptor i en cap cas "es pre-
tén fer propaganda de la Dipu-
tació."

EL CASTELL, EL MÉS
DESTACAT

L'edifici del castell de Montes-
quiu va ser el que més va sorpren-
dre Goytisolo i concretament "el
fort contrast que hi ha entre les di-
ferents etapes de construcció".
Després de la visita a la construc-
ció, la conclusió que en podia treu-
re era que "les ültimes etapes de re-
.modelació del castell són catastro-
fiques". Una dependencia que no li
va agradar gens nimica va ser la ca-
pella i en especial les pintores "que
són horribles",
Un cop va haver analitzat el cas-

tell, Goytisolo va passejar-se tran-
quiHament pels jardins, tot comen-
tant els aspectes més destacats d'a-
quests paratges amb gent que viu
aquí tot l'any. El desig de Goytiso-
lo és "retratar el que fan els homes
que víuen aquí" i per aquest motiu
va conversaramb els responsables
de mantenir sempre a punt les ins-
taHacions.
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