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J .,Ag tí Go tísoíoose os u .,'< ¡y' isoio
presenta un non llíbre'
a PAuIa de Poesia
DIAR! DEBARCELONA
Barcelona

El poeta José Agustín Goytisolo
presenta avui a l'Aula de Poesia
de la Universitat de Barcelona
el seu nou llibre de poeines La
noche le es propicia. La seva
obra poética és una de les més
celebrades de la generació del
50 i és un deis máxims expo-
nents del realisme poetic en
llerigua castellana. Goytisolo
sera presentat per Jordi Vira-
llonga, director de l' Aula, poeta
í professor de la VB.

La noche le es propicia és un
llibre estructurat al voltant d'un
encontre amorós que només du-
rara una nit i, segons Goytisolo,
neix "de la lectura de la poesia
trobadoresca, d'una modalitat
poética que ells anomenaven al-
bada. Diguem-ne que contá la

historia de dues persones que es
coneixen i, quan surt l' alba, se
separen per sempre amb l' ob-
jectiu de tomar a la seva medio-
critat quotidiana". .

Goytisolo és autor de llibres
com El retorno, Final' de 'un
adiós, A veces un gran amor, i
en aquest nou llibre s'ha decidit
per posar una dona com a proia~ ,
gonista dei llibre, segons ell;
perqué "als llibres de poesia;: i ,
méssi és poesia amorosa;' el
protagonista sempreés l'home.
Jo volia veure les coses des de
l' altre costat, poder explicar els
sentirnents amorosos' d'uná
dona des de la seva perspecti-
va". '. \ 1.1 \

Per Goytisolo, el llenguatge
de la poesia ha de' defugir les
paraules malsonants, "perqué en
lloc d'aconseguir dotar el text
d'una carrega erótica; sovint el
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El poeta José Agusiín dhYf¡soto"'''';'¡' , ' 'h, .' .,':

qiie' f¿é~;~;u~~-fi'hi.El millor
exemple és .llegír El cantar de
los cantares, un text on podem
veure.r que l'erotisme és més
present en el que no es diu que
en el que es diu. L'erotisme re-
sideix en la capacitat de sug-
gerencia del Henguatge" .

Elegia iIronía í'-

. Per ' la prologuista del llibre,
rescriptora i estudiosa de la ge-
neració del 50 Carme Riera, La
noche Le es propicia té dos ei-
xos' vertebradors; "L'élegia i la
ironía paradita que dóna lloc a

, la' sátira", Per Riera, Goytisolo
tractapet primera: vegada el

, tema amorós en un llibre "sen se
que el tema acabi d'una manera
tangencial, amb al.lusions i elu-
sions".
, La noche le es propicia ha

éstat publicar per l'editorial Lu-
men en la seva col.lecció de po-
esia i el componen 38 poemes
que José Agustín Goytisolo ha
volgut dedicar al poeta de la ge-
neració del 27 Pedro Salinas.

L'acte tindrá lloc a les 19'30
'hores a l'Escola Universitaria
del' Professorat, carrer Melcior

- de Palau, 140.•


