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Compromes amb l'antífranqui-
sme i defensor de la normalit-
zació lingüística del catala,
Goytisolo és autor de llibres
com Bajo tolerancia, Salmos al vi-
ento i Del tiempo y del olvido. Dels
membres de l'Escola de Barce-
lona, forjada als anys 50 per
autors com Jaime Gil de Bied-
rna, Gabriel Ferrater, CarIes
Barral i Alfons Costafreda, és el
que deixa no només una obra
més extensa sinó també, segons
els critics, la més brillant, ver-
sátil i tendrá. El poeta, que es va
donar a coneixer el 1955 amb El
relamo, no va deixar mai d'es-
criure. Recentment s'acabava
de publicar una antologia dels
seus poemes feta per l'escripto-
ra Carme Riera en coHaboració
amb el mateix autor.
A part de la seva obra propia,

el gran dels Goytisolo també va
ser dau per difondrei traduir al
castellá la poesia d'autors com
Carner, Riba, Foix, Salvat-Papas-
seit, Manent, Pere O¡1art, Rosse-
lló-Pórcel, Espriu, Vinyoli i Fer-
rater a través de l'antologia Poe-
tas catalanes contemporáneos, pu-
blicada el 1968 i ampliada el
1996 amb textos de Vicent An-
drés Estellés, Blai Bonet, Má.rius
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Sampere, [oan Margarít, Marta
Pessarrodona, Narcís Comadira,
Francesc Parcerisas, Pere Gim-
ferrer, Pere Rovira, Maria Merce
Marcal iAlex Susanna.
Abans d 'aquesta antologia, el

1963 ja havia traduit i publicat
La pell de brau, d'Espriu. El 1979,
juntament amb Pere Gimferrer
ijosé Maria Valverde, va traduir
l'obra completa de Gabriel Fer-
rater en un volum titulat Muje-
res y días, i paraHelament va
treure 50 poemas de Salvat-Papas-
seit. 1 un any després, Cuarenta
poemas del seu gran amic [oan
Vinyoli. Ja als 80, va tirar enda-
vant la coHecció Marca Hispimica
de poesia catalana traduída al
castellá amb textos bilingües.
Goytisolo, a més, també és au-
tor d'una vintena d'antologies
de poetes estrangers.

~----------------.~--------------~Germans de lIetres
Marta iJosé Agustin eren els grans, Juan

i Luis tenen ara 68 i 64 anys, .
respectivament. Descendents de bascos
establerts a Cuba que van tornar a
Espanya. A la casa barcelonina dels
Goytisolo hi havia una biblioteca, i mai
van faltar els quaderns i els llapis.
El rnarc de 1938, la mare va morir en un

bombardeig franquista. Aquesta
desaparició va marcar els nens (josé
Agustin tenia 10 anys) i el pare, que va
patir una llarga depressió. Va ser llavors
que va comencar el que José Agustín va
descriure com "una infantesa sórdida". "La
meva infantesa va ser meravellosa fins al
36. Jo era com un petit princep. Tot allo es
va acabar quan la mare va morir".

José Agustín es va dedicar a la poesia en
castellá, encara que també va escriure en
catalá (va ser l'únic dels tres que ho va fer,
potser perqué la seva mare va parlar-li en
aquesta llengua).
Juan va publicar un any abans que el

seu germa gran. La seva primera obra va
ser Juegos de manos. Novellista i assagista en
castellá, com José Agustín, va conrear el
realisme social. Viatger infatigable,
poliglot i conegut com "el germa sense
terra", Juan viu a Marráqueix, encara que
passa llargues temporades a París.
Luis va escriure el 1935 Las ajUeras, un

conjunt de relats que reflectia la societat
de preguerra. Membre de l'Academia
Espanyola de la Llengua, ara viu a Madrid.

Pa1.abras para Julia
1ü no puedes volDer atrás,

porqué la vida ya te empuja,
como un aullido intenninable,
interminable.

Te sentirás acorralada,
te se1lÜTrÍSperdida o sola,
tal oéx querrás no haber nacido,
no hnber nacido.

Pero bf siempre acuérdate
de In que un día yo escribi
pensando en ti, pensando en tíi!,;
como ahora: pienso. , .:.
La vida es-bella ja verás,

como a pesar le los pesares,
tendrás amigos, tendrás amor,
tendrás amigos.

Un hombre salo, una mujer,
osi tomados, de uno en uno,
son oo'¡'d' polDo, no, son' nada,
1\11 san~rla~ "
efironces'siempre a,cuérdate,

de In qüe un día yo escribi;
pensando en ti, pensando en tí.

(José Agustfn Goytisolo)
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En la mort d'un poeta

ANA MARiA MOIX

La mort de José Agustín
Goytisolo no només significa
la desaparició d'un gran po-
eta -d 'un dels més grans
poetes de la literatura escrita
en llengua castellana durant
els darrers cinquanta anys-
sinó també la d'una de les
personalitats més destacades
de la cultura peninsular.
Personatge imprescindible a
l'hora d'entendre i de valorar
les reivindicacions culturals i
politiques de la generació
anomenada deis anys 50
(Carlos Barral, Jaime Gil de
Biedma, Juan Garda Horte-
lano, Gabriel Ferrater, Josep
Maria Castellet, Ana Maria
Matute, Carme Martín Gaite,
etc.), la generació d'escrip-
tors i d'inteHectuals enfron-
tats a la cultura oficial del
regírn franquista, José Águs-

tín Goytisolo va comencar a
publicar els seus primers !li-
bres de poemes a finals des
anys 50, dins del movirnent
estetic del realisme socialis-
ta, del qual, pero, el diferen-
ciaven diverses característi-
queso

La seva obra (El retomo, Sal-
mos al viento (1958), Claridad
(1961), Algo sucede (1968), Bajo
tolerancia (1974), Taller de ar-
quitectura (1977), Del tiempo y
del olvido (1977), Los pasos de!
cazador, premi Ciutat de Bar-
celona 1980, Sobre las circuns-
tandas (1983), Final de un adiós
(1984), A veces gran amor
(1991), La noche le es propicia
(1996), Las horas quemadas
(1996), que alternava el re-
gistre liric i elegiac amb la
ironia i el sarcasme, i el sen-
timent amorós amb una vi-

sió crítica i política de la re-
ali ta t, presenta un aspecte
gairebé ínsólit dins del món
de la poesia actual: ens refe-
rim a la gran popularitat que
els po emes de José Agustin
Goytisolo han aconseguit as-
solir. El fet que cantants com
Paco Ibáñez, o Aute, inter-
pretessin alguns deis seus
poemea ha ajudat, sens dub-
te, a donar a coneixer la po-
esia de José Agustín Goytiso-
lo a un públic més ampli que
el conformat pels lectores de
poesia. Tanmateix, hi ha,
cree, una altra raó per expli-
car-nos aquesta popularitat
del poeta: la intensa capaci-
tat de comunicació del seu
llenguatge, Inspirat, en al-
guns dels seus !libres (sobre-
tot a Los pasos del cazador), en
les formes de la poesia tradi-
cional, els versos de José
Agustin Goytisolo contenen
l'aparent simplicitat de les
formes de la tradició popular
i, a la vegada, la forca emo-
cional de les vivencias de
l'home actual. No és casual

que, avui dia, el públic lector
de José Agustín Goytisolo si-
gui, majoritáriament, jove,
Temps hi haura per analitzar
amb serenitat l'obra del poe-
ta avui desaparegut. Hi ha,
pero, un aspecte de la seva
tasca cultural qlle cal tenir
en compte: la seva funció di-
vulgadora i estudiosa de la
poesia escrita en altres llen-
gües i d'altres cultures. Con-
cretamen t, ens referim a la
funció del poeta. com a in-
troductor a Espanya de l'obra
de Lezama Lima, de Borges i
d'altres poetes sud-ameri-
cans (recordem la seva anto-
logia de la poesia cubana), al
seu treball com a traductor
de poetes italians com Pave-
se, Quasimodo i Pasolini i,
sobretot, com a traductor i
antoleg de poetes en llengua
catalana (Pere Quart, Espriu,
Vinyoli). En aquest aspecte,
José Agustín Goytisolo ha es-
tat un dels pocs intel-lectuals
d'aquest país que han tíngut
l'enteniment d'unir allo que
al tres volen separar.


