
premis "Ciutat de Barcelona"? Des deis
muntatges teatrals de lago Pericot, pas-
sant per la tasca de periodisme radiofó-
nic d'Enric Sopena, la nova publicació
"Saber", el poeta José Agustín Goytiso-
lo i el darrer lIibre de Me):-e Rodoreda,
Viatges i Flors. Penso que constitueixen
un bloc important, indicatiu potser deis
neguits de la nostra activitat cultural.

José,~stín
G yti 160 P/l6~O SO 0.1'
"La tontería
va por banios"

José Agustln GOytlSOIO,
premio Ciutat de Barcelo-
na por el libro Los pasos
del cazador, es entrevis-
tado hoy en el programa
Cosas ... Voy porque el
programa se puéde ver
sin excesivo rubor.., mani-
.-fiesta-a EL PERIODICO.

-¿Ha sido importante
para usted el premio?
-No, no, nada. Estoy

contento, está bien, pero
he ganado otros. Que no
me he vuelto loco, vaya.
_¿Volvería a· escribir

Algo sucede?
.-Sí, porque es verdad.
La dictadura era mala,
pero la democracia, tam-
bién puede serlo.
-Se ha dicho que le ha

gustado siempre épatar a
la gauche.
-No. Sucede que a ve-

ces la tontería va por ba-
rrios. Ser de derechas o
de izquierdas no quiere
decir nada. Se'puede ser
tonto tenebroso de Iz-
quierdas y persona Inteli-
gente de derechas; difícil,
pero posible.
-¿Ve la televisión? '
-Me interesan los'

anuncios, y lo digo con-'
vencido.
-¿No le gusta esta de-

mocracia?
-Comparado con lo

de antes, la prefiero, pero
queda mucho por clarifi-
car. (15.30. Primera Ca-
dena.)

Pel que fa a I'activitat teatral, han estat
guardonats, molt justament, Els Joglars i
Els Comediants, deis quals el nostre col-
laborador Pépez de Olaguer ha parlat 50-

vint en aquestes pagines.

Enrie Sopena, el. periodista elegant,
que ve de "La Vanguardia", passa -oer
l'Assemblea de Catalunya,l'escola de pe-
riodisme, l'época d'or del "Diari de Bar-
celona" i esdevé un expert en debats po-
Iítics sobre poi ítica catalana, ha quallat a
la radio perqué és potser, d'entre els
mass-media, el que ha progressat més en
qualitat (cultural i informativa) els dar-
rers anvs. Mentre a Prado del Rey ens
desfeien la televisió i degradaven fins a
extrems Impensables la pantalla petita,
els professionals de la radio ens I'han re-
cuperat, fent-Ia, ara, un complement in-
dispensable de la premsa \legida.

"Saber", revista dirigida per Josep Ra-
moneda -esperit no gens vulgar, que
també ha alternat periodisme de notable
qualitat amb I'ensenyament universitari,
com a filósof= demostra fins a quin punt
a Catalunya hern d'aténver més qualitat
cultural s1 ens en volem sortir. Mentre els
neopopuríStes juguen solament a favor de
la difusió (siguin quins siguin els contin-
quts}, els gestors de "Saber" saben que el
problema és de fons i que cal estimular,
corn havia fet I'any 1938 -per dir una
data-la "Revista de Catalunva"¡ I'estudi
a fons, el treba\l que reculli dades sobre
una determinada situació.

José A94st' (5 ytisol
\libre en e tel' verita
len . los P¡¡SOS el caza , desat anys i
any e'l p" , ~ m;e1é'!rollits
sobre q . . F'O"l:J1~,!WlOO1 ~e molts
anys de caca per Extremadura. Un altre'
hauria fet falsa poesia social, o divagació
orteguiana-aristocratica sobre la practica
de la cacera. Ben al contrari, Goytisolo,
al seu \libre, recupera la puresa de la més
nítida poesia tradicional espanyola i al-,
hora sap col.locar-se on és i no on vol-
dria que el veiessin: un cac;:ador, amb cot-
xe verme\l i matrícula de Barcelona;que
sap que cada mes de I'any té secrets espe-

cifics. 60y 1(/ lb 1-9 .
Finalment, crel que val la pena reco-

manar el Illbre darrer de Merce Rodore-
da, Viatges i flors, bo i advertint que és
un \libre excel·lent pero trasbalsador.
Lluny de qualsevol proposta de lectura
"benigna", el \libre de la Rodoreda, que
és una veritabte filigrana estil ística, és al-
hora un \libre punyent, d'un sarcasme
inesperat, amb pinzellades d'un humor
negre gairebé oblidat a ~a riostra. evo-
cador pero alhora travessat d'angúnies.


