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José Agustín Goytisolo és un'
home petit i d'aspecte seriós.
A primera vista hom podria

pensar, fins i tot, que és poc comu-
nicatiu (ell insisteix a afirmar que
s'ha guanyat fama de «mala Ilet»),
Moltes vegades de la seva ploma
han sortit sátíres mordaces, pero
hi han sortit poesies «més amo-
roses», com diu ell mateix. 1, si
el moment és propici per a la
conversa, gaudeix de la xerrada
i d'explicar anecdotes, Parla del
seu nét Víctor, que li diu habibi,
sense saber que aixó vol dir estimat
en árab; i també de la seva casa
de Barcelona, on cada cop li ,costa
més de trobar els seus papers, per-
que la seva muller insisteix a orde-
nar el seu «perfecte desordre»,
També parla del dolor que li van
produir les morts deIs seus dos
grans arnies i companys de gene-
ració: Carlos Barral i Jaime Gil
de Biedma. 1 també de la seva
casa a Barbera de la Conca, el
seu aixopluc tarragoní des de fa
més de quinze anys.

-¿Que Ji atreu de Tarragona?
-M'atreu la Conca, que és

mágica, A la Conca hi ha Poblet
i esta, flanquejada per Santes
Creus. Es curiós, pero malgrat que
sóc agnóstíc m'he fet molt arnic
deis monjos de Poblet i ells m'han
assegurat que aniré. al cel perqué
sóc un sant. Em diuen: «Nosaltres
ho tenim més difícil, perqué aquí
'no hi ha' diners ni dones, i tot
i aíxó, i només en som vint-i-set,
estem a mata-degolla».

-¿Pero també es relaciona
amb ~ gent del poble? <

- Es ciar. Es un lloc petit, on
no hi ha gent de fora ni zones
residencials. Pero sí que hi ha una
gran piscina, perqué vaig poder
enredar un polític...
-A Barbera també practica la

seva gran afició: la caca,
-Sí, som

dinou cacadors,
De jove em
matriculava per
lliure als estudis
per poder anar
a cacar amb
Sánchez Ferlo-
sio o amb Deli-
bes. A més de
practicar la
caca, aprofitava
aquells recorre-
guts per Caste-
lla, Extremadu-
ra o Andalucia
per recollir
material i
paraules que em van portar a un
coneixement profund de la llengua
castellana.

- Pero la seva poesia tenia una
peu a la tradició i un altre a
la renovacíó.;

- És que experimentar era la
meya altra passió. Experimentar
amb els metres, amb la mesura ...
S'ha de partir del coneixement de
I'ofici, com ho faria un fuster, pero
després cal llanear-se a innovar.
-Així que la poesia és oficio

desencantar-me, 'pér bé que' sigui
conscient, queenc~a queden coses
per fer. Pero -no entenc que poco
després de morir Franco .:es fes'

, una pellícula anomenada El desen-:
canto, ¿Es que la gente estava
encantada amb el régimen ante-
rior o és que pensaven que es
repartirien flors?

-Voste sempre ha estat gran
lector, així que tindrá una visió
personal sobre el panorama poé-
tico actual. ¿Es Uegeix poesia?
¿Sorgeixen nous poetes disposats
a prendre el relleu generacional?

- El que tinc ciar és que ara,
encara que es llegeixi poc, es lle-
geix molt més que durant el fran-
quisme, on arnés havies de supor-
tar la censura. Hi ha llibres meus

\

j d'altres companys que porten
vuit o deu edicions (Palabras para~_.ríl Julia va per la vuitena), 1de taIents

!i!l joves per sort no en falten. Gent
com Luis García Monteo, Blanca
Andreu i molts d'altres tenen ja
coses publicades.
1 ell, JA. Goytisolo, té quinze

poemaris publicats, diverses tra-
duccions, premis... 1 per acabar
aquesta entrevista una declaració
d'intencions: «Volia ser poeta, als
avint-i-cinc anys; no sé si pensava
si la meya vida tindria sentit o
'no. Només m'interessava aixó i
guanyar els diners justos per man-
tenir la meya familia Volia escriu-
re i intentava fer-ho cada vegada
millor, i encara ho intento».

PERETODA

La Guerra Civil ha marcat els germans Goytisolo: Juan, Luis i Jose Agustín, tots ells escriptors

-Sí, pero un ofici molt espe-
cial, sense beneficio Ni els grans
poetes hi poden viure, si no és
que l'Estat els passi una pensió,
i aixó és perillós. La, seva estra-
nyesa és perqué no treballes per
a tu, no busques emocionar-te tu,
sinó suscítarl'emoció en els altres.
La poesia sempre acaba en l'altre,
i aixó fa que el poema sigui més
importantqueclpoeta.
-Així dones, ¿no Ji molesta

que a1gúxiuli Palabras para Julia
sense saber que voste ho va
escriure? .

-Considero una sort que algú
hagi convertit els meus versos en

cancons i els
hagi posat veu.
La meya poesia
l'han cantat
Paco Ibáñez,
Rosa León,
Nacha Guevara,
Goliardos (que
són uns nois de
Cambrils)... És
una manera
més ,de fer arri-
bar les meves
paraules a la
,gent; i ja t'he dit
que ./ elles són juego de rol?
més importants Un juego en el
que jo. ~,~nun que los jugado-

-Els seus germans Juan i Luis d res interpretan
també són escriptors. ¿Quin retan o cada uno a un que es como un árbitro, un direc-
ambient van viure a casa que els. personaje en tor de escena y un inventor de
va portar cap a la literatura? ~naJe una sene de cuentos, además de conocedor de

-Cree que la Guerra Civil ens ,,_ . aven.turas., El las reglas en juego.
hi va empényer. La nostra mare 'lJetlvOdel Juego. consiste, P~e- ' Esto es sólo una síntesis de qué
va morir en un bombardeig sobre 1,en que sobreviva tu personaje; es un juego de rol, que empezó
la població civil de Barcelona el ue cada vez sea hace lJnos veinte años con el ya
1938. Era el 17 de marc i havi9>" qu~ pronunciéss~ el seu nom, que tema gunes coses ID eres-
sortit a buscar alguna cosa per Julia, a casa. Així els meus ger- sants, i cree que així va comencar
al sant de mon pare, i el meu. mans i jo miravem i llegíem els tot.
Mon pare es va enfonsar en una llibres de la meya mareo No era ,- El seu darrer llibre, La noche
profunda depressió i va prohibir una biblioteca molt gran, pero sí le es propicia, que ha guanyat el

'Bestiario de Tolkien'
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ersitat Autónoma de Barcelona
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Premio Nacional de la Critica,
esta escrit precisament des del
punt de vista d'una dona.
-~Í, i em va costar molt escriu-

re'!' Es una historia d'amor, com
una caneó d'albarada provencal
pero a l'inrevés. Aquelles eren el
relat d'un trovador que explicava
la nit que havia passat amb la
seva estimada, i en el meu "llibre
és la dona la que parla després
d'haver-se separat de matinada de
I'home amb qui ha passat la nit,
pero la seva visió, la d'ell, no té
importancia. Vaig haver de dema-
nar consell a la meya dona i a
les meves amigues que em deien
«no, aixó no ho pensaría o ho
diría una dona». El resultat és
un text sense paraules l/etges. Es
parla de mans, de figura, de
cabell... S'assembla més a San
Juan de la Cruz o a Santa Teresa'
de Jesús que a la poesia amorosa
d'avui dia.

-Tomem enrera, Voste va víu-
re la dictadura de manera com-
promesa. Des deis seus llibres
somíava en mb una democracia
que veía molt lIuny. Ara que ja
hi és, ¿Ji ha defraudat?

-Un sempre vol que les coses
siguin millor, pero com no vaig
estar mai encantat amb la dic-
tadura la democracia no pot

La seva obra
poética ha estat
reconeguda

de nou amb el
Premio Nacional

de la Crítica
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