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que segueixen reprodu-.-m una selecció deis tes-
timanis emacionats pronul1ciats per autors com
JoséManuel Caballero Bonald, Cárme Riera, Ana
Marfo Matute, Francesc Parcerisas, Claudia Ro-
drfguez. Alex Susanna, Luis Eduardo Aute, Isa-
bel-Ciara Simó, Marius Sampere, L1ufsCarandell
i Ester Tusquets, entre d'altres.

,
.""trista i incrédula, deis qui el van IIegir i el van

estimar: hipersensible, alegre. complicat, ircinic,
vital. afectuós i apassionat. Aquest és el record
eel-Ieetlu, i a cap sec, sorgit amb la sabtada
desaparició del poeta. José Agustfn Coytisolo
deixa una petja inesborrable en la literatura i en
els companys de generació. En aqueStes ([nies

Els escriptors que I'han conegut van dedicar ahir
paraules de reconeixement i afecte a la perso-
nalitat entranyable de JoséAgustín Coytisolo, un
gran amic deis seus amics, i a la pOesia de I'au-
tor, carregada d'un íntim batec i d'una sensibi-
litat extraordinaria, a flor de pell. L'home i I'obra
es van fondre en la mirada d'urgimcia, sobtada,

Dol al món de les lletres
• José Manuel Caballero

. Bonald. escrlptor: "He
compartit amb ell moltes
exeriencies, viatges, idees
polítiques i afectes. Vam
conviure en uns anys foscos i
hostils de la postguerra i aixo
uneíx. La seva mort em
produeix una auténtica
tristes a emocional".

• Caries Duarte. poeta:
"La seva poesia tenia una forca
i capacitat de comunicació
extr,aoí-dinaries. En ella hi
havia un batee molt íntimo.

• Luis Eduardo Aute.
cantautor: "La 'passió per la
vida esta molt relacionada,
amb la passió per la mort. La
manera més vital de morir és
quitarse de enmedio".

• Rlcard Botlll.
arqultecte: "El seu era un
suícidi espera t. En parlava
sernpre. Estava en el seu pla de
vida perqué ell pensava que
havia de decidir com volia
acabar",

t

I • Ana María Matute.
escrlptora: "Érem
com panys de moltes coses i
vam néixer junts en la
literatura en els anys 50.
Francament, estic
destrossada" .

presentatiu grup generacional d'amics, eldía que van celebrar
plegats els seus respectius 50 aniversari, unja llunya 15 de maig
del 1978.

El polític Antoni de Senillosa, el poeta Jaime Gil de Biedma,
l'escriptor i editor Carles Barral, el poeta José Agustín Goytisolo
i l'editor [osep Maria Castellet, únic supervivent d'aquest re-

• Est ..... Tusquets.
ucrIptora I edltoral
"Era una persona sensible,
entranyable i complicada. Em
sentia molt unida a ell des de
perita. Vam lluitar pels
mateixos ideals",

com un nen gran que es
negava a créixer".

I

• Carlos CastIlla cHI Pino.
pslqulatre: "Tenia una
personalitat molt conflictiva, '
vivia torturat per la mort de la
seva mare, fet que va convertir
en literatura".

• Uufs Carandell.
ucrIpter I periodista:
"Tenia el perfecte carácter del
poeta: era hipersensible"

• Fran_ Parcerlsas.
poeta: "Ha estat un
ambaixador de primerusima
categoria per a la literatura
catalana, a banda d'un poeta
excepcional" .

directa, recitant, com d'una
manera indirecta, és a dir,
veient convertits en cancons
~ls seus poemes",

• Uo"'JI1; Comls.
escrlptar. periodista I
poeta: "Amb la seva mort no
només desapareix un poeta,
sinó un grup de poetes".

• Claudlo RocIrfguH.
poeta,: "Qui podia
imaginar-se. que la seva
vitalitat desembocaria
d'aquesta manera? En'la seva
obra, la intimitat, el fet social,
la caneó i les experiencies
amoroses es barre gen amb
l'alegria i la ironía".

I,.

I
• Milrlus Sampe .... poeta:
"Es va preocupar per la
literatura catalana, fins al
punt de fer una antologia de
poetes catalans en castellá per
tal de difondre la poesia
catalana a I'Estat" .

• Alex Susanna.,poeta:
"La intensitat, concentració,
claredat i profunditat de la
seva obra feien possible
aquesta capacitat tan única de
connectar amb un públic molt
ampli tant d'una manera

• lsabel-clara Slm6.
HCrIptara: "Va fer molt per
la cultura catalana i mai li ho
hem agraít com es mereixia".

• Carme RIera.
escrlptora: "Tenia una
personalitat entendridora. Era
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El guanyador del sorteig d'una samarreta
oficial del Barca corresponent al programa

del dia 12' de rnarc ha estat
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