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Diu que fa cara d'assassí i afim.Wef),Wt~ : né adeBarcelona
el que agrada a les jovenetes d'av .. l.tfW¡'állálurnanitats

lentament, envoltat de papers i llibres, a la
vista del seu nét -que viu just al davant- i
de la seva dona, Assumpta, la col-laboradora

més fidel i traductora al catala de la seva obra.

J s Éo A G u s NT

El germa gran d'una trilogia
irrepetible opina queescriure és un
luxe i se sent felic de poder-ho fer

CARESANTOS
• Els poetes són una raca estra-
nya. Són gent que pensa, sent i,
fins i tot, viu diferent. José Agus-
tín Goytisolo és poeta, un deis
millors en llengua castellana, i és
indubtable que pensa, sent i viu
d'una manera que no és la de la
resta de la gent.Amunt i avall,
amb els versos sota el brac, Goy-
tisolo recorda amb melangia una
mare que a penes va coneixer,
uns amics que van anar morint
amb els anys, i amb qui havia
compartit bones estones de vi i
literatura, i una Barcelona de
postguerra que «només perden
els poetes», tal com va dir l'in-
fortunat Miguel Hernández.

El seu darrer llibre, La noche
le es propicia mereix una lectura
atenta i fins i tot una relectura,
la relectura que haurien de tenir
totes les paraules ben dites. Per
aquesta obra ha estat guardonat

amb el Premi de la Crítica Lite-
raria, com a millor poeta en llen-
gua castellana.

-És bon crític de si mateix?
-«En absoluto Sempre que

em demanen que trñ entre els
meus poemes, jo escullo els que
m'agraden a mi. En aquest
moment jo sóc com un lector de
mi mateix i puc cometre errades
estrepitoses, com qualsevol. A
mi m'agrada sempre l'últim lli-
bre que he escrito Ara m'agrada
La noche le es propicia perqué és
l'últim, i aixo no és una vanitat
-és molt pitjor: és orgullo Jo
m'he dedicat a aquest estrany
ofici meu des que tinc ús de raó
i he trencat uns deu mil poemes.
Així es molt difícil ser objectiu,
ser un bon crític».

-Diuen que va estripar tot el
que havia escrit abans de publi-
car El retomo.
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Goytisolo

-d és veritat. El retomo va
ser el meu primer llibre publicat,
i vaig estripar la meya obra ante-
rior, excepte els po emes de quan
anavem a cacar amb Miguel
Delibes i Rafael Sánchez Ferlo-
sio. Eren poemes sobre coses
que sentia i m'agradaven».

-Més tard en va escriure
d'altres realment provocadors,
pel moment.

-«Sí, i és curiós, perqué jo
deia coses que eren dinamita.
Molt més que dir allo d' «Iispaña.
España mía ...». És incomprensi-
ble que deixessin publicar allo,
Entre aquells poemes n'hi ha un
que es diu Tríptico del soldadito
i que és el poema més antimili-
tarista que podria escriure enca-
ra avui: un soldat que creu tot el
que li diuen i que ni tan sois fa
la guerra, acaba picant pedra en
una carretera».

-Voste és molt lent escrivint,
'oi?

-«Jo escric cada dia, pero
puc trigar quinze dies a fer un
poema. Aquest ofici meu és un
luxe, pero es treballa molt. Per-
que jo no només escric poesia,
també faig coses per a diaris,
escric informes per a la diputa-
ció, escric llibres sobre l'ecologia
a Catalunya. Aquestes són les
coses que es paguen bé i que et
permeten viure».

Malviure de la poesia

-No es pot viure d'escriure?
-«No es pot, ni Pablo Neru-

da podía».
-Ni tan sois Camilo José

Cela pot viure'n?
-«Ep, ep, ep ... parlo de poe-

tes! Abans, diuen, hi havia dones
carinyoses que s'enamoraven
d'un poeta i li muntaven un cas-
tell al Rodan, Pero noia, a mi l'ú-
nic que m'han pagat és un café».

-Pero aixo de la poesia és
una passió.

-«Sí, com totes les coses».
-Recorda els primers pas-

sos?
-«Sempre em recordo amb
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EL TREBALL DIARI

«Jo escric cada dia, pero,
puc trigar quinze dies a
fer un poema. Aquest
ofici meu és un luxe,

pero es treballa molt. No
només escric poesia,

també faig coses per a
diaris, escric informes

per a la diputació i escric
lIibres sobre l'ecoloqia»

LA SEVA MARE

«Va morir en un
bombardeig, durant la
guerra, a Barcelona. La
recordo perfectament.

M'explicava contes, em
parlava indistintament en

catala i castella»

LA GENERACIO DELS 50

«Jo no crec en la
generació com a tal sinó
en un grup d'amics. Una

de les coses més
estranyes era que ningú
no lIegia deis altres els

poemes que feien»

LA MORT

«Sé que morir-se és tan
natural com néixer, pero
me n'oblido. Me'n vaig

oblidar quan va morir la
meya mare, me'n vaig

oblidar quan va morir el
meu pare, i quan van
morir, en menys d'un

mes, el Jaime i el Carlos,
me'n vaig anar fora de
Barcelona sis meses».

un paper a la ma, Vaig comencar
a escriure abans deis deu anys. A
casa hi havia una biblioteca
meravellosa, que és I'única cosa
que em queda de la meya mareo
En aquella biblioteca hi havia
molts llibres en francés, en llatí,
classics castellans i catalans ... en
aquella biblioteca vaig fer els
primers descobriments, el
mate ix que els meus germans
Luis i Juan».

-Parli'm de la seva mareo
-;<Va morir en un bombar-

deig durant la guerra, a Barcelo-
na. Pel meu pare va ser terrible,
fins i tot va prohibir que tornés-
sim a usar el seu nom: Júlia, No
podíem anomenar així ni les per-
sones que s'ho deien, com ara
una dona que treballava a casa,
que de cop va haver de dir-se
Eulalia. La recordo perfecta-
ment, la meya mare, molt més
que tot el que va venir després.
M'explicava contes, em parlava
indistintament en catala i en cas-
tella. Em cantava cancons de
bressol en catala., M'explicava
que no fes cas de tots els que.
deien que la Caputxeta Verme-
lla era molt bona nena i el llop
molt dolent, que hi ha caputxe-
tes que son bruixes i llops que
són molt bons. Precisament és
sobre aquests personatges de la
meya infantesa que acabo ara de
publicar en catala -la traducció
és d'Assumpta, la meya dona-
quatre contes per a nens»,

-Creu que la seva mare és
responsable de la vocació litera-
ria deis tres germans Goytisolo?

-«Completament, és la úni-
ca responsable. Ella i la seva
biblioteca. Ara n'estaria molt
contenta, pobreta».

-Va tenir molts problemes
amb la censura?

-«Alguna vegada, pero lla-
vors duies elllibre a Mexic i te'l
publicaven sencer. Jo ho vaig fer
m'és d'un cop»,

-Diuen que La noche le es
propicia és el seu llibre que més
profundament tracta del tema

amorós. Hi esta d'acord?
-«És un llibre d'amor, és

clar, pero no només aixo: tracto
la dona d'una manera diferent a
la de la tradició poética espanyo-
la, que és enormement masclis-
tao A més, la dona és fora del
poema i no a dins, escric en ter-
cera persona, pero des d'un punt
de vista gairebé femení. De fet,
em diuen que elllibre té un pen-
sament més femení quemasculí.
Sovint, qua n I'escrivía, vaig
haver de preguntar coses a ami-
gues meves. Aquest llibre ha
estat un acte de justícia poética».

-Barcelona és molt impor-
tant dins la seva obra, no?

-«És la ciutat que més
conec. Potser hi ha un .idil-li
entre ella i jo. Mai no he trobat
una ciutat en tot el món on es
lloguin cadires per mirar un
carrer i a Barcelona aixo arriba
a ser fins i tot normal. Arnés,
aquí han nascut i mort totes les
persones que he estimat».

-Digui'm un llibre que hagi
llegit més d'una vegada.

-«N'hi ha molts, pero un
d'ells podria ser la Bíblia. Ara
estic llegint la millor que hi ha en
castella, pero també I'he llegida
en grec o en llatí. He estat un
veritable devorador de llibres.
La meya forma ció va des deis
classics com ara Catul, passant
per la negror de l'Edat Mitjana,
amb l'Arcipreste de Hita, per
exemple, fins arribar a la Divina
Comedia, de Dant, que vaig lle-
gir sencera, en italia i a Italia,
per fer-ho millor. Cal torca de
voluntat».

El Grup de Barcelona

-Suposo que és inevitable
parlar de la Generació del 50, i
dintre d'aquesta, de I'anomenat
Grup de Barcelona, al qual voste
estava vinculat, a més de Carlos
Barral, Jaime Gil de Biedma o
Alfonso Costafreda, entre d'al-
tres ...

-«Jo no cree en la generació
~



Goytisolo

com a tal sínó en un grup d'a-
mies. Alló que explicava el Juan
García Hortelano. Jo vaig arri-
bar a Madrid l'any 1946 i vaig
posar-me a viure en una pensió
per catorze pessetes al dia: rn'ha-
vien d'enviar de casa vint duros
o no m'arribaven els calés. Allá
vaig trobar un grup d'amics
excepcional i quan venia a Bar-
celona trobava en Jaime Gil i el
Carlos Barral, i jo feia de pont
entre els uns i els altres»,

-El grup té temes en comú?
-«No, la poesia de Barral no

s'assernbla gens a la del Jaime o
a la meya. Potser en la sátira, en
l'hurnor o en l'epigrama tenim
coses en comú Jaime Gil, Ángel
González i jo. Pero aixó no se
sap mai. Una de les coses més
estranyes del grup era que ningú
no llegia deIs altres els poemes
que feien. Ni tan soIs teníem cap
revista».

-Voste sí que llegia el que
feien els altres, oi?

-«A Jaime Gil i també a
Barral els agradava que jo els lle-
gís els seus poernes, que els hi
recités. Em deien que els hi
sonaven millor quan jo els hí lIe-
gia que no pas quan els escri-
vien».

-Que record a d'Alfonso
Costafreda?

-«Pobre, es va suicidar l'any
1977, cree. Era el més gran de
tots nosaltres. També era el que
tenia més exits, va treure al mer-
cat un llibre preciós que es deia
Nuestra elegía; era a Ginebra i
una de les dones que havia tin-
gut, amb la qual havia tingut una
filia, se'n va anar al seu país
---era sueca- sen se dir-Ji res i es
va endur la nena, i no va poder
ni reclamar la seva filia. Aquí va
cornencar el seu drama de debo,
perqué va cornencar a beure, a
prendre píndoles ... fins que en
va prendre massa», !;¡

-Li fa més por la mort propia ffi
1, li ? '"o a lena. .~
-«La deis altres, sempre. Sóc :J

molt feble en aquestes coses. per
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a mi aixó es molt dur. Ara faré
seixanta-sis anys i continuo sen-
se tenir-me cap respecte a mi
mateix, ni a la meya salut. He
begut com un bestia, pero sóc
d'una família que normalment
viu molts anys. Sé, pero, que
morir-se és tan natural com
néixer, pero me n'oblido. Me'n
vaig voler oblidar quan va morir
la meya mare, me 'n vaig oblidar
quan va morir el meu pare i quan
van morir, en menys d'un mes,
en Jaime i en Carlos me'n vaig
anar fora de Barcelona sis
mesos. No podia quedar-me:
tothom em trucava i em pregun-
tava detalls de la vida d'ells. Va
ser una epoca molt dolenta».

-Com li agradaria que el
recordés aquest nen petit de qui
tant parla darrerament?

-«Voldria que pensé s que el
seu avi era molt dolent»,

-Per que?
-«Perque m'ho diu ell

mateix, és molt carinyós. Parlo
de dolent en el sentit carinyós.
Em diu 'avivi' en lloc d'avi. Rela-
ciona idees: com que tot és doble
-papa, mama, iaia- a mi em
diu 'avivi'. És molt bonic, és gai-
rebé el mateix que deien les jar-
chas castellanes, habibi, que vol
dir al querido». '

Barallar-se amb un mateix
-1 si un dia aquest nét vol-

gués dedicar-se a escriure, que li
diria?

-«Res. Tampoc no I'ajuda-
ria».

- Voste ha estat felic escri-
vint?

-«Sí, és de les coses que més
felic m'ha fet. Publicar no,
escriure. Escriure és un luxe. És
d'aquelles coses que es fan, com
deien els llatins, ex abundantia
corbis, per massa amor al cor. I
també per la gent com tu, que
m'escoltes ara, 'i que podries
estar passejant amb el promes,
per exemple. Quan escrius ets tu
mateix que et baralles amb tu
mateix. Es millor que una parti-

R T A TRE

Un món al revés
c.s .

• «Habia una vez un lobito bueno / al que maltrata-
ron todos los corderos. / Y había también / un príncipe
malo, / una bruja hermosa / y un pirata honrado. / To-
das estas cosas había una vez / cuando yo soñaba un
mundo al revés.». Goytisolo llegeix el seu poema, del
llibre Palabras para Julia, com ben pocs. J a ho diu ell:
«Ouan eren vius elsmeus amics Jaime (Gil de Bied-
ma) i Carlos (Barral) em demanaven que recités 1'0-
bra que anaven enllestint. EIs sonava millor».

El món al revés del gran deis Goytisolo ve, com
tantes altres coses que caracteritzen la vida i l'obra
de I'escriptor barceloní, d'arrels remotament llunya-
nes, d'aquelles arrels maternes que van trencar-se
tan aviat. La llicó de la mare era d'un valor incalcu-
lable: no totes les caputxetes són bones nenes, no tots
els llops son dolents, no totes les bruixes són dolen-
tes, no totes les maques són bledes i candides, no tots
els prínceps són bons i salvadors, no tots els pira tes
són uns bandits, ...

Tampoc tots els poetes són com José Agustín
Goytisolo. EIs enemics més acerrims de I'autor
-que els té~ ho deuen considerar una sort. EIs que
ens ho passem bé llegint els seus versos, ho lamen-
temo El món funciona d'aquesta manera.

EIs gossos de Lisboa, perseguint els seus amos per
boites i casinos; I'adúltera que fa dormir el seu fill per
poder rebre I'amant; la llibertat que s'escapa de les
mans com una ploma; les dones que renten la roba
al riu; les nenes humides de I'hivern. .. tots els pobla-
dors de I'obra de Goytisolo ho són d'un món al revés,
exactament igual que el pirata honest, la bruixa
maca, el príncep dolent i elllop bo.

I té la seva lógica: els poetes son éssers que són
felices escrivint entre quatre parets, que són felices
dedicant-se a un ofici que, d'entrada, no els serveix
per pagar ellloguer, que són capaces de retocar un
mateix poema durant quinze dies, que un cop publi-
cat arriba a no satisfer-Ios gaire, i que, així i tot, per-
severen, inventen, creen, treballen. Son éssers d'un
món al revés. Que representa un poeta en una socie-
tat de fast-food, polítics corromputs i rebaixes de
gener? Quin paper juguen els poetes en el món de
la imatge i la tecnologia? Que han d'oferir els poetes
a un públic que se sap les telenovel-les de memoria?
No ho veuen? No els queda cap més remei que con-
tinuar tancats en el seu refugi, en el seu món al revés. ..'

da d'escacs. Tot aíxo no es pot
pagan>.

-Li han preguntat mai allo
de «que s'enduria a una illa
deserta»?

-«Sí, aquesta ximpleria ... hi

ha gent que diu que una noia, un
no-sé-que ... jo penso que: prime-
ra, no cree que quedi ni una illa
deserta; segona, que fotria jo en
una illa deserta; i tercera, per
que m'hi haura d'endur res? Si

em tanques sin entre quatre
parets sí que demanaria coses:
una pila de papers, un pot de
bolígrafs i un dinar al dia.
Escriuria per a mi»:

=Oue és el que menys li agra-
da de si mateix?

-«Que' de vegades sóc massa
tou amb les persones que no s'ho
mereixen».

-No són ternps gaire propicis
per ser feble.

-«No m'ha importat mai que
em trenquin la cara a plantofa-
des. De fet, ho han fet més d'un
cop. Més aviat és el meu carac-
ter. Davant de segons quin es
coses i davant de quines perso-
nes, no em sé aguantan>.

-Del món que li ha tocat viu-
re, que és el que més el
preocupa?

-«A mi? El futur del món,
encara que jo no el veuré. Hi ha
molts perills. El primer, la super-
població. En el moment que hi
hagi quatre mil milions de xine-
sos aíxo ja no ho parara ningú.
La- gent es morirá perqué no hi
haura menjar. També em preo-
cupa la natura, la guerra, que hi
hagi imperialismes, la colonitza-
ció i la violencia que com-
porta ...»

-Escriu, d'aquestes preocu-
pacions?

-«Ho he fet molt sovint. una
vegada vaig fer un poema que es
deia Los perros más lujosos de la
tierra estaban tristes, després de
la sensació que van produir-me
un bon grapat de gossos els amos
deis quals havien fugit. Era a Lis-
boa, els gossos anaven a la porta
deis casinos, de les sales de festa
que solien freqüentar els seus
amos i no els trobaven. Aixo
seria aplicable ara mateix a mol-
tes coses que estan passant al
món, pero a mi m'agrada par-
lar-ne d'una manera diferent,
quan escric».

-Quina és la persona que
més ha estimat en tota la seva
vida?

-«El meu nét». ....
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