
25 d'abril de 1993

e

Lectura confidencial de
José Agustín Goytisolo
I

fElAVUI

Ji ASSAIG

Jordi Virallonga, José Agustín
Goytisolo, vida y obra. Ed. Li-
bertarias / Prodhufi. Madrid,
1993.

David Castillo

E
n la poérica que introduía
cada escriptor en l'antologia
de la poesia social de Leo-

poldo de Luis, José Agustín Goy-
tisolo recordava que en els seus
primers poemes ja podien deseo-
brir-se clars signes d'inconformis-
me, amargor i frustració. Alguns
d'aquells poetes, Celaya, Otero,
Gil de Biedma o el mateix Goyti-
solo -popularitzats durant els sei-
xanta i setanta pels cantautors-,
van recollir en els seu s versos el
malestar d'una generació que veu-
ria amb impotencia com les prohi-
bicions formaven part de la seva
quotidianitat. La generació dels
cinquanta va viure immersa en
aquesta mena de negació cultural,
i la seva obra va esdevenir una
crónica conjuntural d'uns anys es-
pecialment grisos.

L'obra de Goytisolo, feixuga,
dura, amarga, s' arrossega pre-3

guntant-se en una autoinculpació
dramática. El poeta es despulla
entre símbols i mostra el seu sorn-
riure sardonic, El seu missatge,
lluny de les al.lusions encobertes
d'altres époques, és avui un des-
encís profund, inhóspit, sen se me-
langia, pero mantenint un to con-
fidencial de gran tendresa. El re a-
lisme que reflecteix és com un vi-·
dre trencat que fereix.

El poeta i professor de la Uni-
versitat de Barcelona J ordi Vira-
llonga ha realitzat en un ampli es-
tudi un recorregut detallat a tra-
vés de 1'obra d'un dels poetes fo-
namentals del temps de la incerte-
sao Virallonga ens parla des de les
primeres pagines de Gil de Bied-
ma i de Goytisolo com a poetes
que han provocat una veritable es-
cola poética sense aules. Després
d'aquesta constatació, no cau en
el parany de castigar-nos amb un
assaig d'erudició ampul.lós. No
participa en el cerimonial endoga-
mic de volums il.legibles de lluí-
ment universitari, sinó que traca
una lectura atenta pero desinhibi-
da -i en ocasions sentimental-

d'un poeta que ha estat per a mol-
tes generacions un guia espiritual,
un guru. Goytisolo és un poeta del
carrer, un deIs pocs que connecten
amb la sensibilitat d'una epoca.
Té un públic que el segueix i el co-
neix. Sap transmetre emocions i
sensacions, i té uns lectors addic-
tes que s'identifiquen amb la seva
manera de dir. Totes aquestes ca-
racterístiques no l'allunyen de la
poesia culta, pero sí deIs elitismes
intel.lectuals de careo Un poema
de Goytisolo es pot llegir en una
barra d'un bar, en un viatge de
metro, a cau d'orella a una perso-
na amiga i també en la soledat si-
lenciosa d'una biblioteca.

Virallonga ofereix un volum de
lectura múltiple: exhaustiu en la
informació i útil des del tracta-
ment fins als índexs ternátics i
onomástics. El llibre planteja
d' una banda una interpretació
técnica de la seva obra situant-la
ternáticament amb contínues refe-
rencies. EIs poemes són analitzats
individualment pero respectant el
context i dins d'uns límits que els
fan perfectament comprensibles.

Jordi Virallonga amb José Agustín Goytisolo

La lectura personal de cadascú no
en surt perjudicada perqué Vira-
llonga té la delicadesa inusual de
presentar-se amb humilitat i cedir
tot el protagonisme al vers del
poeta i també al seu lector. Inde-
pendentment de I'interes filológic,
elllibre és, així mateix, la crónica
de l'autobiografia que és 1'obra de
Goytisolo on dolor i sentiment són

sinonims d'una mena de veure el
món, de patir-lo. La rebel.lia sis-
temática del poeta, el seu carácter
inconformista i la seva devoció per
l' amor són desglossades per l'assa-
gista en un exercici de síntesi, an-
tologia oberta i canviant del poe-
ta. Mil. interpretacions sorgeixen
d'aquestes pagines, una autentica
incitació a la lectura. •


