
M'"HA citar a I'estudi de treball
del carrer Nicaragua, a les

Corts._És un, edifíci, construiLpe.r I'ar- ~
quítecte Botill, amb qui Goytisolo col-
labora. L'estudi és una sola estanca
plena de -racons, amb una mena de
pista, central a dos graons de desni-
vell amb la resta del pis, totalment
emmoquetada i sense altees seíents
que tres cadires per a' les taules de
treball i dos llits. Quí vulgui seure, o
fa servir aquests elements esmentau
o ho fa com tothorn i seu aterra,
Tot és blañc i morat i coro que és
mig buit ja que en Goytisolo només
ho fa servir per a treballar"hi, fa una
impressió veritablemeht aseptica.

Parlem dels tres .temes de que cal
parlar amb en Goytisolo .. De Cuba,
de poesía i d'arquitectijIa. De Cuba
i de poesia, perqué recentment ha tret
un llibie de rápida venda tituIat Nue-
va poesía cubana." Perqué abans n'ha-
via tret cinc de 'llibres amb P<>Qmes
propis, perqus ha fet un treball de
recopilació i traducció amb el volum
P o e t a s catalanes contemporáneos.
D'arquitectl}ra, perqué som 'en una ca- '
sa construida en el taller de l'arquitec-
te Bo(ill, perqué ell ha coHaborat en,
les realitzacions arquitectoniques que
culminen en dos grans projectes: a
Reus, el barrí Gaudf, i a Madrid, «la
ciudad en el espacio». No bevern pas
rom cuba tot conversant, sinó whiski
que, de segur, deu éser escoces.

-Tu, corn a justificació del teu fi-
locubanisme que t'ha portar a rea-
litzar UDS quants viatges a les illes,
que t'ha portar a escriure sobre el
seu país,' que t'ha portar a recopilar
en un voíum la seva poesia nova, dius
sempre que el teu besavi es va casar
amb una cubana i que el teu aví va
néíxer a Cienfuegos, per que?

-Perque és cert. Perque el meu
besavi, que era un home favorable a
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nmés_ elellat, totes_ q
segoos I un recent informe de Ja -Suposo que la poesía feta caneó
U. N. E. S. C. O. En canvi es trobem t'ha donat molts més dividends que
en dificulfats quant a roba, sabates, la poesia en llibre ...
neveres:.. ferque s'estao gastaot totes -Si, certament. Sobretot aquest
les' divises comprant lInaquioiuia per disc de Ja Massiel. 1 allo de «Me lo
a. mellaJlitzai hL safra,_ per a fer les decía mi abuelito», d'en Paco Ibáñez,
graOs extrnccions de DÍquel i per a que es va passar molt per televisió.
obres públiques en les preses que cal Ara el que és molt cJar és que la
fer amb urgeocia ja que CqJ.a ha de poesía no dóna per a viure... 1 és
recoHir-raigua duraot el temps de-Ies que si dooés per a viure- seria fatal.
pluges, si no esdevé seca. Ara, amb Jo estic en contra d'aquesta concep-
aigua, -jo he vist tres coUites faoy Ció que- impera en al~ pais~ que
d'alfals, i que és una cosa absoluta- ser escrftor és un carrec. Com a
ment iosOlita. fU. R. S. S. És hipotecar-se d'alguoa

-El teu llibre recent sobre la poe- manera. Di ha un MOQIenten que els
sia cubana de després de la révoluciÓ, que fao que tu tinguis un pis a Mos-
ha tingut una molt bonaacolli#. del cou, una casa aIs afores i unes Ya-
públic, a. que.ho atrihueixes? canees al Mar Negre, o els que fan

-Fs mdubtable que a Espaoya, no que tioguis unapartament a Man-
tan sois a CataJunya, hi ha prou sim- hattao i un xalet al camp, t'acoose-

'paties envers Cuba. Dem de pensar, Den el que has d'escriure. Et diuen
per exemple, que la gent grao encara que val més que escriguis aixo o allo
recorda el fet que els nórd-americans altre... Ara, jo cree que I'escriptor
es dinamitessio el (Maine» coma ex- tampoc no ha de pa~r privacions,
cosa per a intervenir a la guerra de ha d'escriure amb Ja panxa plena.
Cuba. AixÓ, Castro i els seos ho sa- 'Pero ha de ser- lliure seose pressions.
bien i una de.,les p~res coses que -Tu, que has nascut a Barcelona,

- van fer entrar a fHabaoa va. ser que has' viseut aquí, que parles. el
voJar el monument als «herois del catalá, has fet tot el teu _treball li-
Maine». Encara que la nostra poJiti- terari en casteílá, per que?
ca oficial no és en,absolut pro-castris- -Jo sóc d'ascendencia basco-cu-
ta, el fet és qúe al pais- hi ha moltes bana. A més, Ja meva ruare, que era

' simpaties pels cubaos i el fet, també, Ja catalana de la familia, va morir a
Ja independencia cubana, es va casar és que cJarissimament existeixen vols Barcelona quao jo era petit, d'uraot
amb una dona d'allí, va tenir fiIIs de regulars amb rnJa. L'excusa que es uos 'bombardeigs en fa guerra. AJes-

' tots-col9rs~i-UD_craquests,_el.meILari,_ dóna--és--sembJaot a- Ia, qlle-dooO-jO- hores..la..me.va Hengua familiar ha es-
va venir cap a- CataJunya i va fer a - amb tot aixo que el meu aY¡ bavia tat Ja castellana, després de la guerra
Arenys de Munt una cOostrucció pai- oascut aIIiI. Aquí es parJa de viocles, vaig anar al coHegi de jesuitesde Sar-
faJ que barrejava els estils de masia que iodubtablement són eerts, ja que ria, aquest on ara ban iniciat Pen-
catalana L «caserío» base, amb mol- els-e~yols- sóo- molt ben rehuts 1L senyameot gratuil, pero que aleshores
tissims ingredients :cubaos pro p. i s Cuba.' Allí en diuen «gallegos». Un parlaven de l'Imperi i eos feien can-
d'«indiaoo», el que reaIment eH era. «gallego» catal3, un «gallego» 'anda, tar unes coses... Bé, dones, jo he eres-

Iús, un «gallego» base... Allí nosaltres cut en aquest ambient Jiogüístic eas-. +-Com está actualmem Cuba,· .0 ....... ot .... e '1"__ 0 que ..... 1 quan me n'" ad ........ no
-Dome, després 'd'uoS aoys d'eufo~ ens troben'"totes les virtuts del món. podia canviar.

ría, que són els que, van seguir-al-"~_--'-=Ca ¡el e tema. erxem Cü15~a:------ Bé, pero aquestes influencies cas-
revolució del 59, és ara quao comen- i parlem de la teva poesía. A part la tellanitzants també les han patit molts
een a venir les dificuJtats. És indub- seva funcíonalítar purament literaria, deis qui posteriorment han escrit c!l
table que els mome~ts més bonicsde eIs teus poemes castellans han servit catalá.¿
totes leo revo/udons un oo. ..... de base perqué un, intérprets els can- -Les inlluencie, amhlentah potser

.guanyat, 1eh .ition un cop s'han te"im, Paco Ib áñ 02. Patxi Andion, sí, pero és qué en el meu cas han
perdut. Després d'uos aoys cal comp- Massiel.; La teya poesia és d'ús pú- estat sobrepassades per unes inOuen-
tar amb les reacCions de Ja propia so- blic? cies de tipos familiar. Pero de tota
riela, en e' " de la qual ha .... , Iloc -No, no. _o que, ...... manera, e' fet d'ha'er parla¡ eLealalá
la "'01ucM\. Un deh - elau s'esdev, jo han m..... per esf"" _al m',ha permes .....
... b qué e_ el cubá és que' an,., de la del mateíx prés de fer "u,", ....... de u<;ci.
Cuba DO té cap 'e cte .... cap ~__ _ en al castel •• I divulgac¡,¡ s
paú No lau .... coutacte leo de r 1 no cree que catalans.¿ A unés, penso que la ....di._e, aerí, Un .en...... ti h"'; pe"';' • .,;, ratura caIa"'a no pot presc lu.U,deis
per exemple, si vol anar a Cuba ha O el mateix Paco Ibáñez canta can- eseriptors catalao.s que escriuen en
de ......... r A .... e; venír a M.. cons de r ArriÓ reste de Hila i 13m- caste" .. pe..... si no haurí em de pres-
drid, i v~Jar des d'ad- novament cap poco No. no. Ara, jo no escric mai cindir de Boscan.

.... N..... bi ha vols - set .ietros _ a ter can, .... •Solo eIs poe- D'arq uítectura, prAe""""eo' nó ernmaoals de de Madrid" des -de Praga 1_ llib rle Sé Lt ti f . d
- mes, que hi- ha en, e_-meus.. res. pa m -que_e a er, unciona es

I des de M_Ou. rD'" ... no d'é,... eh que fau servir, P lemen. h. del 62. '" '01 alló de la ciutat a I'es-
ein'de retorns, cap a Madrid, q.. esta t en Paco el qal n' fet servir pai a Madrid i el barri Gaudí de
és el v" de" retug; de tots Is ..... A .. 1 m' m'" canta Reus. '" que en Goyti,olo. al taller,
q.. no esta e el en Paco ,h me T...... hi fa plánols ~"gon, diu- ; hi re.
de Ca.tro I - eauna ""'" 1 .m'""" la vend. de P_ &adi... dacta tot el que calgui ,«la,,,,,.
.... el> el 'om _en del «so.o .... dedica, al«Che. En acomiadar -n o, acabem parlanr :
ari.. fue que la "han m" G Ano, el eas de la Ma,,;et va del recital de poesia catal ana que YO

de q............ nüI, pero que ser una mica ......,.. lo DO la coneí- tenir Iloc al Price recentmenr,=~~':" de - mi. xla. Me la va prese_ • Cuba (abans -Jo DO hi v.lg, pode, ser __
de tot allo de fEurovisió) el secre- diu-,pero penso que és molt interes-Par lern de les reali'a~ de la fevo· lari de Fide. c..tro, Cado. san ......... us de mani"<tad é,

lució en el mornenr actual. que Goy- De,.... la v... ""bar a G.6cia sempre que es faci ..... mol' de
ti,olo ·oone;".' .. _ "bY" ¡ jo télem un treball compte. tal com va f,,-se in del Pri ce,

'-Cree que una de les re8litzacions sobre la tia Joaoa d'en Fidel, que perque corre el perill d'acabar essent
importaots a Cuba, després de lB re- -vivia allí. Em va demaoar un text uos jocs florals d'esquerra.ó.volució, ha estat fabolició de fanalfa- i Ii vaig donar, és allo de «Deja la
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betisme (que tenia un índex molt aJt
fa .deo anys) i éS el país d'America,
després- dels- Estats Units·, que- té- el.
coeficient- de-· safubritat. 'JIlés,.. elellat,
segons I un -reeent informe de la
U. N. E. S. C. O. En canvi es trobem
en' dificultats quant. a roba, sabates,
neveres.¿ rerque s'estan gastant totes
les' divises comprant maquinaria per
a mecanitzai la, safra, per a fer les
graOs extraccions de niquel i per a
obres públiques en les preses que cal
fer amb urgencia ja que ~a ha de
recoHir- raigua durant el- temps de-ies
pluges, si no esdevé seca. Ara, amb
aigua, .jo he vist tres coUites fany
d'alfals, i que és una cosa absoluta-
ment insOlita.

-El teu llibre recent sobre la poe-
sia cubana de després de la revolucíó,
ha tingut una molt bonaacollic;lá del
püblíc, a qqe. ho, atribueixes?

-Fs mdubtable que a Espanya, no
tan sois a Catalunya, hi ha prou sim-

. paties envers Cuba. Hem de pensar,
peroexemple, que la gent graO encara
recorda el fet que els nórd-americans
es dinamitessin el (Maine» com.a ex-
cusa per a intervenir a la guerra de
Cuba. Aixo, Castro i els seos ho sa-
bien i una de .Ies p~res coses que
van fer entrar a fHabana va: ser
volar el monument als «herois del
Maine». Encara que la nostra políti-
ca oficial no és en..absolut pro-castris-
ta, el fet és qúe al país hi ha moltes

. simpaties pels cubans i el fet, també,
la independencia cubana, es va casar és que cJarissimament existeixen vols
amb una dona 'd'aUí, va tenir fiIIs de ..egulars amb fUIa. L'excusa que es

. tots, colors I, un-d'aquests,. el.meu.aví, dóoa-és. -sembJant a-la-que.... dono- jo-
va venir cap a- Catalunya i va fer a amb tot aixo que el meu avi havia
Arenys de Munt una construcció pai- nascut aUit. Aquí es parla de vincies,
raI que barrejava els estils de niasia que indubtablement són ceris, ja que
catalana L«caserim> base; amb mol- els, e~yols- són molt ben. rebuts a.
tissims ingredients :cublll:lS pro pis Cuba.' Alli en diuen «gallegos», Un
d'«indiano», el que realment eU era. «gallego» cataJa, un «gallego» 'anda-

+-Com esta actualment Cuba? . Iús, un «gallego» base .., Allí nosaltres
ho tenim tot pagat. T'asseguro que

-Home, després 'd'unS anys d'eufo- ens troben "tetes les virtuts del món.
ría, que són eJs q J1D seguir.:...a-JSIl- __ "=Ca 1 m (le tema. erxem a
revolució del 59, és ara quan comen- i parlem de la teya poesía. A part la
cen a venir les dificultats. És indnb- seva funcionalitat purament literaria,
table que els mome~ts més bonics de els teus poemes castellans han servit
totes les revolucions són un cop s'han de liase perqué uns interpren, els can-

. guanyat, i els pitjors són un cop s'han tessim: Paco Ibáñez, Patxi Andion,
perdut. Després d'uns anys cal comp- Massiel.; La teya poesía és d'ús pú-tal' amb les reacCions de la propia so- blic?
cietat en el si de la qua) ha tingut lIoc . omé
la revol.ució. Un deIS problemes clan -No, no. Suposo que. lUXO n s

. s'esdevé quan ja han passat moltsamb que compta el regim cuba és que anys de la mor.t del poeta. Ara mateix
Cuba no té cap contacte amb cap s'estan cantant can~ons basades en
pais ameríeá, No tan sois contacte les rimes de Bécquer i no cree que
diplomidic, sióó aeri. Un ven~oJa, ningú Ii hagi demanat pas permis, oi?
per exemple, si vol anar a Cuba, ha O el mateix Paco Ibáñez canta can-
de travéssar f Atlitntic, venir a Ma- ~onsl de l'Arcipreste de Hita i tam-
drid, i volar' des d'acio novament cap poco No, no. Ara, jo no escric mai
aUa. Només hi ha vols regulars set- lIetres per a Ier caneons,' Són els poe-
manals de de Madrid,. des 'de Praga . mes- que hi ha. en els -meas llibres..
i des de Mosco... rn'hi ha un d'éspe- els que fan servir. P~blement ha
cial de retoms, cap a Madrid, que estat en Paco el qui n'hagi fet, servir
és el vol deis refugiats, de tots aquells més. A mi m'agrada mOlt com canta
que no estan d'acord amb el regfm en PacO els meos poemes. També
d~ Castro i s'apunten en una 1Iis~ i m'agrada Já versió de Patxi Andion
quan els toca el toro agafen aquest del poema «Solo él», dedicat al «Che»
avió. Cree que ja n'han sortit més Guevara. Ara, el cas de la Massiel va
de q~tre-cents mil, pero penso que ser una mica estrany. Jo no la conei-
n'haurien de sortir, encara, mig mi- xia. Me la va presentar a Cuba (abans
lió més. de tot allo de rEurovisió) el seere-

Parlem de les realitats de la revo- tari de Fidel Castro, Carlos Francci.
lució en el ~oment actual, que Goy- Després la vam trobar a Galicia quan
tisolo .coneix.' aquest sen~or i jo feiem un treball

'-Cree que ona de les realitzacions sobre la tia Joana d'en Fidel, que
importants a Cuba, després de 18 re- ·vivia allí. Em va demanar un text
volució, ha estat fabolició de fanalfa- i Ii vaig donar, és allo de «Deja la

flor», Jo éstic coveneur que és una
de les caneons més bones, la música
estasa molt. idoniament ajustada, de
totes_1es..-que. ha cantat.

-Suposo que la poesia feta caneó
t'ha donat molts més dividends que
la poesía en llibre ...

-Sí, certament. Sobretot aquest
disc de la Massiel. 1 allo de «Me lo
decía mi abuelito», d'en Paco Ibáñez,
que es va passar molt pu televisió.
Ara el que és molt ciar és que la
poesía no dóna per a viure... 1 és
que si donés per a viure- seria fatal.
Jo estic en contra d'aquesta coaeep-
ció que impera en alguns. paisO!Sque
ser eseritor és un cárrec, Com a
I'U. R. S. S. És hipotecar-se d'alguna
manera. Hi ha un rDOQlenten que els
que fan que tu tinguis un pis a Mos-
con, una casa aIs afores i unes va-
canees al Mar Negre, o els que fan
que tinguis. unapartament a Man-
hattan i un xalet al camp, t'aconse-
lIen el que has d'escriure. Et diuen
que val més que escriguis aixo o allo
altre... Anr, jo cree que I'escriptor
tampoc no ha de passar privacions,
ha d'escriure amb la panxa plena.
Pero ha de ser- lliure sense pressions.

-Tu, que has naseut a Barcelona,
que has' viscut aquí, que parles el
catalá, has fet tot el teu treball Ji-
terari en castelíá, per que?

-Jo sóe d'ascendencia basco-cu-
bana. A més, la meva mare, que era
la catalana de la família, va morir a
Barcelona quan jo era petit, cfurant
UDS bombardeigs en la guerra. Ales-
hores, Ia.meva lIengua familiar ha es-
tat la castellana, després de la guerra
vaig anar al coHegi de jesuitesde Sar-
ria, aquest on ara.han iniciat Pen-
senyament gratuit, pero que aleshores
parlaven de l'Imperi i ens feien can-
tar unes coses. .. Bé, dones, jo he eres-
cut en aquesto ambient Iingüístic cas-
tella. 1 quan me n'he adonat ja' no
podia canviar.

-"Bé, pero aquestes influencies cas-
tellanitzants també les han patit molts
deis qui posteríorment han escrit en
catalá.¿ .

=-Les influencies ambientals potser
sí, pero és que en el meu cas han
estat sobrepassades per unes influen-
cies de tipos familiar. Pero de tota
manera, el fet d'haver parlat el catalil
per esf~ ~onal m'ha permes des- .
prés de fer aquest treball de tradu«;ció
al castellil i divuJgació deis poetes
catalans... A .més, penso que la lite-
ratura catalana no pet presCindir deis
escriptors catalans que escriuen en
castella, perque si no hauríem de pres-
cindir de Boscan.

D'arquitecturg, practicament nó em
parlemc.Sé; que-eLta1l!!L.func,i.ona, des
del 62. Sé tot allo de la ciutat a I'es-
pai a Madrid ¡ el barri Gaudí de
Reus. Sé que en Goytisolo, al ·taller,
hi fa pláuols +-segons diu- j hi re-
dacta tot el que calgui redactar.

En acomiadar-nos acabem parlanr :
del recital de poesía catalana que va
tenir lloc al Price recentment,

-Jo no hi vaig poder ser -em
diu-,pero penso que és molt ¡nteres-
sant aquest tipus de manifestació,
sempre que es fad amb molt de
compte, tal com va fer-se la del Príce,
perque corre el periJl d'acabar essent
uns jocs florals d'esquerra.¿

M~HA citar a l'estudí de treball
del carrer Nicaragua, a les

Corts._És un edifici..construILpe.¡:.far:-_
quitecte Bofill, amb qui Goytisolo col-
labora. L'estudi és una sola estanca
plena de -racons, amb una mena de
pista. central a dos graons de desni-
vell amb la resta del pis, totalment
ernmoquetada í sense altres seients
que tres cadires per a' les taules de
treball i dos llits. Quí vulguí seure, o
fa .servir aquests elements esmentars
o ho fa com tothom i seu aterra.
Tot es b1anc i morat i com que és
mig buit ja que en Goytisolo nornés
ho fa servir per a treballar-hí, fa una
impressio veritablement aséptica.

Parlem dels tres, temes de que cal
parlar amb en Goytisolo .. De Cuba,
de poesía i d'arquítectura. De Cuba
i de poesía, perqué recentment ha tret
un llibre de rápida venda titulat Nue-
va poesía cubana .. Perqué abans n'ha-
vía tret cinc de 'llibres amb poemes
propís; perqué ha fet un treball de
recopilació i traducció amb el volum

- P o e t a s catalanes conte¡pporáneos. ,
D'arquitectl!Ia, perqué som en una ca-
sa construida en el taller de l'arquítec-
te Bo~ill, perqué ell ha coJ:Iaborat en.
les realitzacions arquítectoniques que
culminen en dos grans projectes: a
Reus, el barrl Gaudí, i a Madrid, «la
ciudad en el espacio». No bevem pas
rom cuba tot conversant, sinó whískí
que, de segur, deu éser escoces ..

-Tu, com a jostificació del teu fi-
locubanisme que t'ha portat a rea-
litzar uns quants viatges a les illes,
que t'ha :portat a escríure sobré el
seu país,' que t'ha portar a recopilar
en un volum la seva poesia nova, dius
sempre que el teu besavi es va casar
amb una cubana i que el teu avi va
néixer a Cien fuegos, per que?

-Perque és cert. Perque el meu
besavi, que era un home fav.orable a
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