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'e,' ,omenc;a tper eX~lilc,ar~me leds dIarre-
res nove ats SOCIO ogiques e a se-
va escala,' a, la Barcelona de més
amunt de la Diagonal -"tots els
meus vems s'han passat al PP i .ara

jo sóc l'únic catalanista"-. pero inevitablement
acabemparlant dels vells anarquistes exiliats
que ell i jo vamconeixer. Goytisolo esta espe-
, cialment commogut per aquell heroi de la Re-
sistencia francesa que un 14 de juliol, quan ja
quedava cIar que Franco moriría al llit; es va
desplácar fins a la' placa on s'aixecava un mo-
nument que recordava les seves gestes, i les
gestes dels seus companys de maquis, i s'hi va
orinar. La policía francesa ei va detenir per
atemptar contra el seu propi monumento 1 em
torna a explicarla históriad'aquell ex-dirigent
anarquista catalá que' vivia jubilat prop de París
pero que seguia guardant, enterrat amb un
hule sota el jardí, el seu.ja inservible máuser,

José Agustín Goytisolo ha publicat un nou:
, "llíbre de poemes, format per deu 'quaderns (
d'epigrames escrits al'Escorial, quan el poeta
preferia confegir versos' que, rebre o' donar
dasses rnagistrals. EIl mateix defineix les ca-
racterístiques, de l'epigrama:~'¿Qué-es? Vaya qué
aprieto. E$ como diéz .Iímories / fonnando un ccira-
meló, (amo toda mi sangre / en s010cuatro gotas. No

.sési me he explicado / contar tos cuatro versos. Creo
que ya está hecho." De tot alló que ti passa.a una
.persona al llarg del dia, Goytisolo és capac de
fer-ne un poema. Descriptius, festius, irónics,
emotius, nostálgics, moralistes o' denunciadors,
éls epigrames repassenels grans temes de la po-
esia. "Hay quién 'gusta escribir textos muy
celestiales/ con g¡Jaldrapasy efebos y con 'flores.

'",exóticas;/ y me parece :bien que: existan' tales
, poetas. / Mas yo canto a esta vida que es sucia y es ra-
dicinte." Pels epígrames desfilen els germans, els
amics i els enemics,els col-legues i els crítics, els
amors,' els consentiments i els adulteris, l'enveja
i la fama; j. la passió d'escriure, ,"Cierto:nunca he
servido para nada ¡oh amigos! / Si sen/ir para algo es
,calentar la silla / de un BancQo Notaria: en verdad que
no sirvo. / Pero sí sé sentanne para escribir poemas." 1
Goytisolo sap, també, parlar, d'anarquistes, de
personatg_es reals o imaginaris, de tot allo -i és
molt- que el sorpren, l'admíra o l'indigria.
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