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Paraules de Goytisolo
El poeta José Agustín Goytisolo, mort tragicarnent

divendres passat, és recordat aquesta nit en una
edició especial del programa Continuara ... de La 2, i en
un programa de Canai +. L'especial de Continuara ...
recupera entrevistes i material d'arxiu de l'escriptor,
així com declaracions de familiars i amics que donen
la seva visió del poeta. Hi destaca l'entrevista que li
va fer Raimon al programa Literal, on analitzava la
seva obra. També s'hi inclou la versióque Paco Ibáñez
va fer del poema Palabras para Julia. Per la seva banda,

el programa que Canal + dedica al poeta és una edició
d' Ept1ogo, que recull entrevistes de diferents perso-
natges amb el compromís que només s'emetran
després de la seva mort. L'entrevista que li van fer a
Goytisolo va ser, segons -els responsables del progra-
ma, una de les més emotives, i sinceres, i el poeta
parla de molt diversos temes, des dels seus records
personals fins a l'escola poética de la Generació dels
50 i les figures dels seus germans, Luis i Juan, també
escriptors. [Canal +, a les 19.46, i La 2, a les 20.30]
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COPA DE CATALUNYA
TVJ [Futbol]
10.50 En directe, transmissió del partit UE Lleida - FC
Barcelona, corresponent a les semifinals de la Copa
de Catalunya.

COPA KORAC
Canal JJ [Básquet]
10.15 Transmissió en directe del partit d'anada
corresponent a la final de la Copa Korac, que
disputen els equips Estudiantes i FC Barcelona.

ESPECIALCINE
TVE~l [Minisérie]
11.00 Estrena de Los Menéndez: un asesinato en Beverly
HilIs, miniserie basada en fets reals i dirigida per
Larry Elikann. La producció es va realitzar basant-se
en els articles i les actes públiques que es van
publicar el 1989 sobre l'assassinat, per part dels
germans Menéndez, dels seus pares, a la seva mansió
de Beverly Hills. La miniserie mostra la vida de la
familia Menéndez, encapcalada per José Menéndez,
milionari executiu que té ambiciosos plans per als
seus fills.

SiLVIA COMES I LiDIA PUJOL
La 1 [Musical]
21.00 Concert de Sílvia Comes i Lídia Pujol,
enregistrat en directe el febrer passat al Teatre
Principal de Barcelona.

COMPAÑEROS ,
Antena J TV [Serie]
11.00 L'episodi d'avui de la serie, titulat Quimi, estás
muerto, parla de la família de Tanja, que aconsegueix
quedar-se a Espanya gracies a l'interes posat per
Marisa 'i al reportatge d'un periodista. Al mateix
temps, Félix esta gelós perqué Marisa continua
veient-se amb el seu amic Marco, i a causa d'aquest
mal moment es porta de manera injusta amb una de
les seves alumnes. El pare s'enfrontara al professor.

ELLAS SON Asi
Tele-5 [Serie]
11.50 En l'epísodi d'avui, la vida matrimonial de
Carlos i Ana entra en crisi i Carlos, apatic, se centra
en el treball, mentre Ana troba una manera de
desfogar-se a través dels seus somnis, on sempre
apareix Gandarias. La convivencia entre Paula i Nuria
tampoc no va bé, ja que la germana petita sospita que
valen robar-li el novio .
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