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Barbera de Ia Conca retrá un homenatge
póstumal poeta José Agustín Goytisolo
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,S'hi ha organitzat unataula ro dona i una lectura 'de poemes, entre altres actes
, CARINA FILELLA

• Barbera de la Conca.- Cinc mesas des-
prés 'de la seva mort, els veíns de Barbera
de la Canea retran un homenatge póstum
al poeta José Agustín Goytisolo, que des

Des del'any 1976 José Agustín
Goytisolo passava els estius i
molts caps de setmana a Barbera
de la Canea, on havia comprat
i restaurat una casa. «pes del
primer dia va abrir les sevespor-
tes i tothom hi tenia cabuda»
ha apuntat Joan Fuguet, enea-
rregat de coordinar l'homenat-
ge, que ha destacat que el mu-
nicipi «li devia» els actes que
se succeíran aquest cap de set-
mana.
Divendres, a la una del migdia,

hi haurá un pregó de lafesta,
que consistirá en una cercavila
i la lectura del text de Goytisolo
que va ser llegit l'any 1982 per
anunciar la paellada popular que
ell mateix va impulsar. Dissabte,
a les onze del matíes batejará '
el carrer mi vivia Goytisolo amb
el seu nomo La placa la deseo-
brirá l'alcalde de Barbera, -Jordi
Miró, a les .onze del imatí.i.A
continuació, a les dotze, a la ~ala
petita del local social, tindrá lloc
l'acte academic-més.jmportant:
una taula rodana que dé.batra "
al voltant de la figura i 'l'_obi-fl
del poeta: Hiintervíndran el pare,
de Poblet Agustí Altisent, els
poetes Xavier Amorós i. Joan
Margarit, el polític Ignasi Riera , _
i el mateix loan' Fuguet, mo-' ' _ o, ", ;, '_ • 'd','" .José Agustín Goytisolo va morir el dia 19 'de marc passat. Foto: EL PUNTo __
derats per 'l'escriptora Carme : ;!,~"", ~:- ,;: ,,';' ! - ';.~ ,-,' "te ;':_ -,_ ~" -:', - - -',

Plaza. Tots ells són persoriesque, de poemes de José Agustín Goy- obres, com la construcció de les de la seva rnort, els veíns no
van coneíxer Goytisolo ique, per -tísolo, a cárrecid'un grup de, '_pi~cines~'la restauració del local hagin volgut deixar passar més '
la seva vessantIiteráría, també :.t!>élrber.eJ1cS.', ',social -=--tancar des de',l'anytempspeqetr,e-Ji\lllhonienatge
apuntaran algunes característi- ,Els actes comeinmoratius els 1939-oiapeticiódelréconeixe~ «ben merescut-..
ques de la seva obra. Els textos -,ha organitzat l'Ajuntament, amb ment del castell templer de Bar- ',José Agustín Goytisolo (Bar-
que aportin els participants a la 'la col-labóració dé, la comissió., bera coma MonumentHistoric celona 1928-¡999), poeta catalá
taula ,rodana seran editats en de festes, els .Amícs de!' Castell- " -i Artístic. Arnés, Goytisolo va en Ilengua castellana, va deíxar
un opuscle que es posara a la i l'Associació de Dones. ,'< ' cedir una gran quantitat de lli~ una obra abundant, premiada en
venda el mateix dia de l'home- , J oan Fuguet ha destacatel ca- ' bres al municipi de Barbera; que diverses ocasions, entrela qual
natge., A les, dues de la tarda racter «generas i óbert» de José .van servir com a base solida 'per destaquen elstítols Algo sucede
comencará unconcurs dé paelles Agustín .Goytisolo, En els mes a la biblioteca d'aquesta 'loca- (1968), Bajo.tolerancia (1973),
iuna paellada 'popular, a la Ma- de deu anys que el poeta va estar litat. Per JoanFuguet, Goytisolo Taller de arquitectura (1977), Fi-
rinada. l, finalment, a les set de relacionat amb Barbera.de la «va ser un gran activista a Bar- nal deurt adióS'..(1984} i El rey
la tarda hi haurá una lectura 'Canea, va': inipulsar :diverses berá», f aíxó ha fet que, després mendigo (1988)." . '
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deiiiitjan anys setanta tema en aquesta 10-
-calitat dela Conca de Barbera la seva segona
residencia. La commemoració tindrá lloc
el cap de setmana vinent, dies 27 i 28. Hi
haurá, ,entre altres actes, una taula rodona

al voltant de la seva figura i de l'obra, i
, una lectura de poemes. Aquest «és un ho-
menatge ben meres cut, que li devíem», se-
gons ha apuntat l'historiador loan Fuguet,
coordinador deIs actes. '.\ ' ,


