
+CUL·TURA+

AVU.
DIJOUS

26 D'AGOST DE 1999

Una placa i un carrer record~ran larelació de l'escriptor ba~celoníamb íel municipi tarragol

Barberade la Concahomenatjz
..JóséAgl:Istín;Goytisolo~_iW~~

C
·.inc mesas des-
prés de la mort .

. de l'escriptor, els - .
vems del múnici~_.

. pi glossaran la ,
.seva figura. Segons el coor-.' .
'dinador de l'acte, Joan Fu-' . . ..; .,'.~ :.'." ,_~ ,. '. . ·c.:· . .•.. >. ,',
guet, Coytisolo "va idealitzar. ',:J:ira4el poeta í la seva relació ':,: vertit:::en·un'á.ie-s"t',t-popu,Iar/.,' tjes"va'n conei.xer·Barbe'rá ('
Barbera de la Canea en el':.(~Ín1:i"·aqp:esta:,zona:~:::tIiUÍÍtéi.{5j~'FiÍlaliiiént ..~,·a.~lefJ'set de Jan>la:::J;~mca~ .I'exconsellervo
sentit que li vafer recuperar .'vindriml'historiadór:i mon- '·.tarda esfarauna lectura dé Cultura de la Ceneralit:
I' esperi t .progressista .que te-;-" jO .de. Poblet Ag:u~t(Alt~s~nt, ", poemes-de-] os.é Agustín Coy- ·.~.Max -r:'.Cahner.v, I' escri ptor
nia abans de la Guerra Civil", >el,spoetes Joan Margarit, i ,tisolo,:. a'carre~·,d"J1<l.bi,tants'··· Mart;rLMata; .el -polftici.Ra
: Les activitats, organitzadesL.Xavier Amorós, el cpolítíc. i ,;:deJa Conea,'- ~' '.' •.... .r: ',,¡non Obiols i el cantant Pac
pero .I'Ajuntament amb la ... escriptor Ignasí Rieraíelco-v >' La.relaciódelpoeta barce- .n~.áñez.,:. ", .
.coHaboració de la' comissió .ordinador de. I'homenatge.: ,.:)oníal!lb,la població.de Bar- ·A més, en "aquests anys.«
de festes, l'associacíó de do: ., Joan o Fuguet, .IÍ1oderat~per f berá de.Ia Conca es remunta poeta va Impulsar- algune
nes i els Amics dels Castells, . .I'escrlptora Carme Plaza.i" \ a ltany 1976; quan. va corn- obres; -entre les .qtialS Ia. re
cornencaran \ a les onze .del •. --. BIs textos que. aportin els -Ór prar i restaurar una casa altauració del local social .d.
matí amb el descobriment, :. participants a la: taula-rodo- '. municípíonvañxar la.seva. pobleí ·la construcció-de le
per part .de lavídua, d.una . 'na'serari editats en un opus- .. segona residencia i ón passa- . piscines municipals. Tamb
placa al. carrer on vivia José. ele. que es posara ala venda. el _.,va:'gairebé tots els estius. va donar suport a la' petici
Agustín Goytisolo,· que a - .mateix.dia de I'homenátge, ;. Durant l'epoca que vjosé :··d~ reconeixement.delcaste
partir d'ara dura el nom del ':.,-,.A les dues de la'tarda co- . Agustín Goytisolova passar a templer de Barbera. com

'-,poeta. . ",: ..:: ( meneara un concurs de pae-: .Ia Conca, el municipi va ser monument historie i artísti
A'les dotze del migdia, a la Hes i una paellada popular, ,visitat per diversos personar- ··Goytisolo va cedir una gra

, sala petita del local social del - unes activitats que' va Tns- ges del món polític i cultural . quantitatde llibres al mUD
poble,· tindrá lloc una taulá ,.taurar el mateix Coytisolo a ,d'ideologia 'progressista, cipi que van servir de bas
rodana sobre la figura i 1'0- . la: poblacíóí que s'han con- , convidats ;pere~l. Entre d'al- per a la biblioteca local.

Núria Valls .,
. BARBERA DE LA ,CONCA

La població' tarra-
gon~_nade Barbera
de la Conca retra
aquest dissabte, 28
d;agost,uil home- ','
natge péstum el .:
póeta' catala José
Agustín Coytisolo, .
qui, a mitjans de la!
decada deis setan- .
ta, vaestablirJa
seva segona resi-
dencia en aquesta
·Iocalitat.


