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Un miler de persones van assistir a la cerimonia civil que es va fer al tanatori de les Corts .............................

Mor el filosof francas
Jean GuittonUn acte emotiu acomiada

José Agustín Goytisolo
Redacdó
PARís

L'academic i filosof francés
[ean Guitton va morir ahir a
París als 98 anys, segons va
informar el secretari vitalici
de I'Academia francesa.
Maurice Druon. Autor d'una
trentena d'obres i primer
auditor laic en el Concili
Vaticá II l'any 1962. Jean
Guitton ha estat un dels
máxims representants del
pensament catolic moderno
Actualment era el degá de
I'Academia francesa. a la
qual va ingressar el 1961. En
catalá s'havia publicat la
seva obra Déu i.la ciencia. l'any
1992.

Redacdó
BARCELONA

Un miler de perso-
nes, en gran pan
del món de la cul-
tura i també de la
política, van assis-
tir ahir al migdia a
l'acle d'acomiada-
ment del poeta José
Agustín Coytisolo,
que va morir cU-
vendres passat.

.............................
Púbol exposa noves
fotografies de Dalí ¡Gala
Redacdó
GIRONA

a ser un acteV emotiu i senzill.
El moment més
emocionant va

, ser quan. en aca-
bar la cerimónia, la majoria
dels assistents van cantar es-
pontániament el poema Émse
una vez. el lobíto bueno ...• que li
havia musicat el cantautor
Paco Ibáñez. 'Els ulls dels as-
sistents es van humitejar d'e-
moció mentre ressonaven els
aplaudiments.
Paco Ibáñez va voler ser a

l'acte, així com els cantants
Raimon i Marina Rosell. Hi
van assistir molts escriptors,
entre els quals Ana María
Matute. Paco Candel, Llorenc
Gomis i Anna Maria Moix;
també, el filósof Xavier Ru-
bert de Ventós i l'arquitecte
Oriol Bohigas. Del món de la
política. cal destacar la pre-
sencia d'un bon nombre de
socialistes. amb l'a1caldede
Barcelona. Joan Clos, Pasqual
Maragall, Narcís Serra i [can
Reventós. Hi era
present també
el conseller de
Cultura. Joan
Maria Pujals,
així com Rafael
Ribó i Antoni
Gutiérrez. EIs
seus familiars
més íntims
ocupaven la
primera fila.
amb la vídua,
Assumpció, la
seva filla, [úlia,
i el nét, Víctor.
Va obrir l'acte de comiat

Josep Maria Carandell, cunyat
de Coytisolo, que va destacar
que José Agustín passava amb
facilitat de l'eufória a la tris-
tesa. i aixó "no solament com
a persona individual sinó
com a poeta". Va ressaltar la
seva capacitat per entristir-se
davant de la injusticies socí-
als, fet que contrastava amb
la seva extraordinaria facili-
tat per riure i fer riure. "En-
mig de l'eufória i la tristesa hi
ha els seus poemes", va res-

Una vintena de fotografies de
Dalí i Gala. procedents de la
coHecció del Centre d'Estudis
Dalinians. conformen la nova
exposició que es pot veure a la
casa de Púbol, que aquesta
temporada ja ha obert les
portes. Altres novetats de la
casa de Dalí a Púbol són
l'obertura d'una sala
d'exposicions, que acull
aquesta mostra de fotografies.
i la redecoració de la terrassa
del castell. Aquest canvi de
. decoració s'ha fet perqué la
terrassa pogués recuperar
l'aspecte que tenia quan Gala
i Dalí vivien al castell de
Púqol.

saltar Carandell, que va voler
manifestar l'amor profund
que José Agustín Goytisolo
tenia per "la seva dona. la se-
va filla i el seu nét",
També va parlar l'altre cu-

nyat de Coytisolo, Lluís Ca-
randell, que va agrair la pre-
sencia dels polítics a l'acte i
va destacar de José Agustín no
solament la seva obra poetíca,
"extraordinaria". sinó el seu
ésser. "Era un home fidel a si
mateix. a la veritat, a la Ili-
bertat i als ideals que es va

\ tracar des de petit", va dir.
Dos escriptors amics ínti-

oms del poeta desaparegut
van retre també paraules d'e-
logi. Manuel Vázquez Mon-
talbán va destacar que tota
l'obra de José Agustín Goyti-
solo "era políticament incor-

recta. davant
dels poetes que
són . poética-
ment celes ti-
als". "Acomia-
dem el com-
pany que va ser
i que va donar
sentit a la pa-
raula, company
en totes les se-
ves relacions.
Ell quedara per
sempre en la
nostra memo-
ria. a través del

filtre del ritme que sus citava ".
va afegir l'escriptor. Vázquez
Montalbán va fer una menció
especial de la militancia anti-
franquista. ni dogmática ni
sectaria. de Goytisolo i de la
seva lluita per la recupera ció
de la democracia. Carme Riera'
també va lloar la seva obra i en
va llegir el poema Horas que-
madas.
La despulla de José Agustín

Goytisolo va ser traslladada
després al cementiri de
Montjuíc, on va rebre sepul-

tura, amb la presencia dels
seus familiars i amics més
íntims.

Pedro Valicur, l'accident li va
passar al poeta quan intentava
arreglar la persiaña Gradulux
de la finestra. Va perdre I'e-
quilibri i es va precipitar al
carrero Goytisolo havia deixat
un escrit recordant que s'ha-
via d'arreglar la persiana. A
més, el divendres en que va
morir estava molt il-lusionat,
ja que preparava els recitals
que havia de fer amb Paco
Ibáñez.

Mort d'accident
Ú família de josé Agustín

Goytisolo ha. desmentit [0-

tundament que el poeta s'ha-
gués suícidat, com va indicar
la Guardia Urbana i van di-
fondre el primer dia tots els
mitjans de comunicació. Se-
gons ha explicat el seu gendre,
........................................................................................................................................

r ,
Usconvidem al'especfacle
deGEMA 4
4 veus privilegiades
que usofereixen

Unshow telíc. amb molt de son
i tata la calor de Cuba.

Gracia con talento
Encanto sin disimulo
Música por instinto
Armonía desde dentro

els dies: divendres 26, dissabte 27 i dimecres 31 a les 22.30 h

L Les entrades es poden passar a reeollir al Servei al Lector, el Bailen 92-94
(cantonada Aragó), o reservar-les trueant al te!. 93 265 72 52 .J
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