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Obre a Barcelona 
l’11è festival 
de curts Mecal
CINE 3 L’11a edició del Festival In-
ternacional de Curtmetratges de 
Barcelona, Mecal, que se celebra-
rà fins al 5 d’abril, acollirà uns 130 
curts a concurs i comptarà amb un 
espai «molt especial», segons el di-
rector, Roberto Barrueco, ja que una 
selecció de produccions es projec-
tarà en els destins de la companyia 
Vueling. El certamen s’ha converit en 
un dels festivals més consolidats en 
el seu gènere. 

El món teatral 
i universitari 
acomiada Salvat 
ESCENA 3 El funeral de Ricard Sal-
vat va congregar ahir, al tanatori de 
les Corts, una multitudinària repre-
sentació de l’escena catalana.  En un 
emotiu acte, una quinzena de perso-
nes, entre actors, escriptors, direc-
tors teatrals, acadèmics i familiars, 
van glossar la figura del dramaturg 
i catedràtic, mort dimarts a l’edat 
de 74 anys. Va ser un «home de te-
atre total», va dir una emocionada 
Carme Sansa.

Ángela Molina 
i Noriega, a la 
mostra de Lleida
CINE 3 Amb la projecció de la copro-
ducció hispano-argentina Negro Bu-
enos Aires avui s’inaugura a Lleida 
la 15a edició de la Mostra de Cine-
ma Llatinoamericà de Catalunya. 
L’acte s’obrirà amb l’entrega dels 
premis d’honor del festival als ac-
tors Jorge Perugorría i Ángela Mo-
lina, que rebrà el guardó de mans 
d’Eduardo Noriega. La mostra exhi-
birà un total de 83 pel·lícules i docu-
mentals. M. J. I.

LLETRES

Una exposició 
mostra l’última 
nota de José 
Agustín Goytisolo

ELENA HEVIA
BARCELONA

El manuscrit indica 
que el poeta tenia 
plans a curt termini 
el dia de la seva mort

L
a vida de José Agustín Goyti-
solo convertida en objectes. 
I com a fil conductor, els ver-
sos del poeta. Més a prop resa 

el títol de l’exposició que exhibeix 
documents, fotografies, llibres, di-
buixos i objectes personals del gran 
dels germans Goytisolo i del volum 
editat per Galàxia Gutenberg que re-
uneix els seus articles de premsa, la 
majoria publicats en aquest diari. 
La mostra, que en la seva obertura a 
la Fundació Cercle de Lectors coin-

llidor, pont entre les cultures espa-
nyola, italiana i llatinoamericana 
a través de la correspondència que 
va mantenir amb Julio Cortázar, Ca-
brera Infante o Lezama Lima i gran 
amic dels seus amics.  Prova de la se-
va amistat festiva és el cobrellit de lli 
que s’exhibeix en una de les parets 
de l’exposició i que va ser brodat en 
comandita pel matrimoni Goytiso-
lo i amics com Carmen Martín Gai-
te, el seu marit en aquells moments 
Rafael Sánchez Ferlosio i Blas de Ote-
ro durant l’estiu de 1956, amb més 
o menys habilitat a la masia famili-
ar dels Carandell a Reus. El cobrellit, 
que va ser dissenyat pel pintor Paco 
Todó com a il·lustració d’un poema 
de José Agustín sobre Àvila, repre-
senta les seves muralles. «Carmiña 
Martín Gaite solia despertar-se a les 
sis del matí per brodar-la», recor-
da Riera, i més d’una gota de sang, 
abocada per la inexperiència dels 
homes, va tacar la tela, que durant 
20 anys va cobrir el llit matrimonial 
dels Goytisolo-Carandell.  H

33 Nota manuscrita de José Agustín Goytisolo el dia de la seva mort, el 19 de març de 1999. 
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cideix amb la clausura ahir del cin-
què congrés dedicat a la seva obra i 
la seva memòria, segueix la trajectò-
ria vital del poeta des dels seus orí-
gens familiars fins al seu malagua-
nyat final.
 La viuda, Asunción Carandell 
(Ton, com l’anomenava el seu marit, 
Carandell), germana de Luis i Josep 
Maria, ha estat l’artífex de l’exposi-
ció, comissariada per Carme Riera, 
al furgar en calaixos i armaris les 
fitxes mèdiques escolars del poeta, 
la seva cartilla del servei militar, el 
llibre de família i alguns carnets de 
premsa expedits per EL PERIÓDICO, 
quan l’autor es va traslladar com a 
periodista a Angola l’any 1978.  
 Però el document que més im-
pressiona és la nota manuscrita, de 
lletra tremolosa, que el 19 de març 
de 1999 el poeta va dirigir a la se-
va dona, poc abans de precipitar-se 
per la finestra del seu domicili, sen-
se que la jutge encarregada de rea-
litzar l’aixecament del cadàver po-
gués determinar les causes exactes 
de la caiguda. En aquesta nota (un 
procediment habitual en la parella, 
que solia donar-se indicacions do-
mèstiques d’aquesta manera), res in-
dica la voluntat de suïcidi del poeta, 
tot i que durant anys va estar afectat 
per un trastorn bipolar.  Costa pen-
sar en un final imminent quan l’au-
tor fa plans a curt termini: «Ton; he 
tret les finestres, ja. Tot bé, net i orde-
nat. Jo vaig tranquil, et trucaré. Ani-
ré primer a casa de Paco, i diumenge 
a casa de Luis i Eloisa. beto, beto, tat. 
Estimo». 
 Ahir al matí, Carandell, que va 
acompanyar en una taula rodona  
Marta, germana gran dels Goyti-
solo, es reafirmava, com ha fet du-
rant tots aquests anys, en la tesi que 
la mort del seu marit va ser un acci-
dent. «Però no podem posar portes al 
camp. Que cadascú pensi el que vul-
gui», va dir, amb aire d’estar farta de 
batallar contra les sospites. 

AMISTATS / L’exposició, no obstant, 
mostra un José Agustín vital i aco-

J Luis, el petit dels germans 
Goytisolo, assumeix la seva 
serietat. «Juan i jo mai vam 
tenir les aptituds socials de 
José Agustín. Ell era el més 
simpàtic». La seva participació 
va ser  un dels actes centrals 
del congrés i es va dedicar a 
desmuntar alguns mites, com el 
pes de la mort de la mare en la 
vocació literària dels germans. 
«Segons això hi hauria 60 milions 
d’escriptors a Alemanya i 
Polònia», va afirmar. 

J «Va ser un poeta popular, però 
no populista, amb una certa 
inseguretat respecte a la seva 
literatura», va dir Luis del seu 
germà gran, amb el qual sempre 
va mantenir una distància física i 
estilística, fet que no li va impedir 
reivindicar la seva qualitat 
literària. 

L’OPINIÓ DEL 
SEU GERMÀ LUIS

EN FAMÍLIA 


