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gent canta Palabras para Julia
ino saben que la música és d'ell ,
i la lletra és meva i con Ellobito
bueno passa el mateix. Hi han
moltes guárderiesinfantils que
es diuen El lobito bueno i els
nens no coneixen el meu nom,
pero jo prefereixo que coneguin
el poema.Si jo preferís que
coneguessim el meu nom, seria
un vanitós. Com que preferéixo
que coneguin el meu poema s6c
UD orgullós.
- A que cantaran els poetes
del segle XXI?
Depén de com vagi el món. El
món té girs estranys. Pero és
molt difícil que esperdi lapoesia.
Té molt més futur que la prosa,
per exemple. Perqué en temps
en qué la gentno té temps, entre
empassar-se una novel-la de
500 pagines, encara que estigui
ben escrita, o posar una casse-
tte amb cancons o poemes, la
poesia esta més preparada.
-Ho veu des d'un punt de
vista molt pragmátíc.
Va haver-hi un temps en que la
gent que tenia diners, tenia temps
per lIegir uns noveJ.!ons enor-
mes. EIs sis o set volums de En
busca del tiempo perdido. Avui
dia no hi ha prácticament ningú
que es pugui ¡iermetre aquest
luxe. La poesia es fica per sota
de les portes o entra per la
fioestra UnanoveJ.Jano entrara
mai per una fioestra.
- Que signifiquen en' la seva
vida i la seva obra les paran-
les llibertat, Julia i amor?
Són constants en els seus
poemes
Julia era el nom de la meva ma-
re i va morir en un bombardeig
salvatge a Barcelona durant la
Guerra Civil, el 17 de marc de
1938. El meu pare va prohibir
que nombressim el nom de Ju-
lia.No ho podia ressistir. Fins
que em vaig casar i havia de
néixer la criatura i un tiet meu
va demanar que com es diria si
neixianena, El meu pare va dir
Julia i"tots ens vam quedar en
silenci. Quan va néixer es va
tomar a parlar, van tomar a sor-
tir retrats. Va haver un trenca-
ment en la seva vida, després
de la desaparició de la dona que

més estimava.La llibertat l'he
portada sempre amb mi. He
estát un rebel sense causa o
amb totes les causes. No m'he
afiliat a res. He sigut anti-
franquista i m'he unit al primer
que passava. No sóc un home
de fe. Per aíxo no em vaig fer
comunista ni socialista ni res.
Ningú és infalible. Ni el Papaho
és. Si hi hagués una persona
infalible seria Déu i s'equivoca,
perqué amb les coses que estan
passant al món deu estar distret.
- Venen temps de canvis, de
ruptures?
Si aquesta ~geDtdel PP acon-
seguís unamajoria absoluta, cosa
que no cree, podria ser molt
greu. Hi ha una .cosa molt
preocupant. Es el que li van
preguntar a Aznar i ell va caure
de quatre potes. A la dreta del
PP que hi ha? Res, va contestar.
L'ultradreta la té dintre. Ara bé,
si obté una majoria minoritaria
ningú no voldrá pactar amb el
PP. És tomar enrera. La dreta
és inflexible. Així com l'esquerra
es divideix, a la dreta es posen
immediatament d'acord tots.
-Té utilitat la poesia?
Parlo com si fos oient o lector.
La principal ésque un s'ho passi
bé, que estigui ben feta i el
'contingut també és important.
Pero prefereixo un bon escriptor
de dretes que un mal escriptor
d'esquerres. Amb bones inten-
cions no es fa bona poesia. Les
meves idees són bones, pero
per un tipus de dreta son
dolentes, ~encara que mai
pensaran de treure'm deis llibres
de text. A García Lorca el van
fusilar, pero no el van treure
deIs llibres de text
- Treballa ara en una
antologia de vínt-í-un poetes
cataIans
És un treball enorme. La
traducció de poesía és molt
difícil. Cada autor catalá s'ha
de semblar a ell mateix.
- La seva familia és un cas
una- mica-atíptc.: TreS ger~-:--
mans que s'han dedicat, amb
éxit, a la literatura ...
A casa hi havia una bona
biblioteca i vam llegir molt de
tot. És la manera de comencar.

José Agustín Goytisolo, poeta r ~

"La poesíaés
recrear-se en els altres"
José Agustín Goytisolo va elogiar l'últim llibre del seu amic Joan Margarit,

Remolcadors entre la boira, presentat al Museu Monjo de Vilassar,
El poeta va dir que "la poesia no es de qui la escriu sinó de qui la Ílegeix".

En aquesta entrevista, l'autor de Palabras para, Julia i
Ellobito bueno parla de lletres, de política i de la vida.

~~'.
j;;
t
q

~

~.1 ..-'-:
1

:1
·;1

1
t

L'escriptor José Agustín Goytisolo va parlar de la relació poesia-música alMuseu Monjo

Victoria Hita rents". Confessa que sernpre
ha escrit molt més del que ha

José Agustín Goytisolo (Barce- publicat:" Abaos de publicar
lona, 1928) va comencar a lIegir ho vaig trencar tot ñns que
als 11 ó 12 anys tot el que vaig saber que el primer lli-
s'acostuma a llegir més tard o bre es podia mantenir sol i, a
no es llegeix mai. EIs clássics partir d'aquell moment, pero
llatins i grecs, els millors escrip- quan no m 'agrada ho rectifico
tors espanyols des del' segle una, dos, tres, cinquanta
d'or fins l'actualitat, la poesia vegades". La sevadona guarda
catalana (quao va aprendre el del poema Palabras para Iulia,
catalá) I'anglesa,lií francesa ...- les 39 versions que va arribar a
Va lIegir molt, diu, per no tenir escriure.
la influénciad'una solapersona. Durant la conversa parla de
Segons ell, el seeret per escriure literatura i de política i,sobretot,
és "buscar un lloc í una ma- de la seva adrniració per la
nera de dir les coses dife- poesia que se sent. "Quan et

trobes amb escriptors deIs
quals no recomes cap vers
és un mal senyal, perqué una
de les coses que té la poesia
per sobre de la prosa és la
capacitat de ser recordada".
El més gran deIs germans
Goytisolo (Lluís i Juan també
són escriptors) és de la teoria
que "el poema acaba en qni
el sent o el llegeix. Termina
en I'altre, La poesia és
recrear-se en els altres".
- Mai fa la poesia per vosté?
Jo també s6c els altres. A Paco
(Ibáñez) i a mi ens ha passat
molt aixo. Anem a lIocs on la
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