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José Agustín Goytisolo posa text
a un Ilibre sobre pares naturals
GEMMA CASADEV ALL
Barcelona

La Diputació de Barcelona i
Árnbit Serveis Editorials han
publicat el volum Pares natu-
rals de Barcelona. Un passeig,
amb textos de José Agustín

• Goytisolo i fotografíes del fons
documental d'aquesta institució
de Colita, Lourdes Jansana, Ra-
mon Manent, Konic i Sonomul-
tivisión. El Ilibre, que ha sortit
simultániament en catalá i cas-
tellá, presenta un recorregut pels
cinc pares natural s de la provín-
cia de Barcelona gestionats per
la Diputació, amb 1'objectiu
d'atreure els visitants. Aquests
cinc pares són Sant Llorenc de
Munt-I'Obac, el Montnegre-
Corredor, Montesquiu, Garraf i
el Montseny.

Segons explica José Agustín
Goytisolo, l'encárrec per fer el
text d'aquest llibre li va fer Isa-
ies Taboas, de l'Institut d'Edi-

jo

cions de la Diputació: "La veri-
tat és que al principi vaig pensar
que era una broma, perqué no
sóc cap técnic en la materia, no
he escrit mai res sobre boscos i
1'única experiencia que tinc en
aquest sentit és la que m 'ha do-
nat la meya afició a sortir de ca-
cera", explica. "Em van conver-
cer aviat, pero, després de pro-
metre'm que em portarien per
tots els llocs acompanyat d'una
persona, que em posarien en
contacte amb el director de cada
pare i que em facilitarien tota
mena d'inforrnació i plánols".

La visió d 'un visitant

Segons l'escriptor, el que els
interessava no era la versió d'un
funcionari que expliqués la ges-
tió deIs pares o d'un expert que
en donés detalls técnics, "sinó la
. del visitant que es passeja per
allá i explica el que veu, pensant
que al mateix temps seria capac

de fer-ne un text suggeridor,
amb un mínirn de gust literari
perqué a la gent que ho llegeixi
li agafin ganes d'anar-hi".

Sobre aquest punt, afegeix
que aixó és exactament el que
ha fet, "evocar tot el que hi he
viscut, sense novel.lar ni inven-
tar res, pero traient només algu-
nes anecdotes que ens van pas-
sar, als meus acompanyants i a
mi, pero que no he inclos per-
que no hem d'oblidar que aixó
és un producte d'encárrec i que
certes coses no queden bé en un
!libre institucional." El temps
utilitzat per Goytisolo J4.er"re-
corre'm de dalt a baix" aquests
cinc pares ha estat de dos me-
sos, "durant els quals m'ho he
passat molt bé, pero també m 'he
cansat bastant, perqué no sern-
pre es pot fer amb cotxe i mol-
tes vegades em trobava perdut
per camins impossibles."

Pel que fa a les 'dues ver-
sions, catalana i castellana, ex-

plica que i . ialment el va es-
criure en la primera llengua.
"Aixó pot semblar estrany a
més d'un, perqué se.'m coneix
com a escriptor en castellá, pero
darrerament utilitzo bastant el
catala en artieles o textos
curts", "Em va semblar més
divertit fer-ho en catala perqué
molts deIs noms d'animals o
plantes que hi "Surten només els
conec en aquest idioma, de quan
vaig a cacar" , continua. "Ha es-
tat precisament la castellana la
que m'han hagut, si no de tra-
duir, sí de corregir i supervisar" .
Pel que fa als responsables

de la publicació, la Diputació i
Ambit de Serveis Editorials, han
establert un conveni segons 'el
qual la primera se'n fará carrec
de la distribució i la venda als
mateixos pares naturals, museus
i entitats dependents d' aquesta
institució, mentre que l'altra ho
fara entre les !libreries i altres
establiments. Del volum se
n 'han preparat dues edicions,
una amb tapes dures, amb un ti-
ratge de mil exemplars, i una al-
tra de cobertes toves, de cinc
mil. Totes dues inelouen una ñt-
xa amb dades geografiques i
planols deIs pares. _
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