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Juan Goytisolo, en una imatge d’arxiu. 
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Juan Goytisolo Gay (Barcelona,
1931) va obtenir ahir el Premi
Cervantes 2014, el guardó més
important de les lletres hispanes i
amb el qual s'ha reconegut la veu
heterodoxa i crítica d'aquest es-
criptor per «la seva tasca en la in-
dagació del llenguatge i la seva
aposta pel diàleg intercultural».

El de Goytisolo serà el primer
Premi Cervantes que lliuri el Rei
Felip VI com a monarca, encara
que ja dues vegades anteriors, en
les edicions del 2011 i 2012, ho va
fer en substitució del seu pare, el
Rei Joan Carles I quan aquest es
trobava convalescent.

Després de set votacions suc-
cessives, el jurat d'aquest premi,
que concedeix el Ministeri d'Edu-
cació, Cultura i Esport i que està
dotat amb 125.000 euros, ha deci-
dit atorgar el guardó a aquest es-
criptor i intel·lectual, un dels grans
noms de la tradició narrativa en
llengua espanyola.

El jurat, el veredicte del qual va
donar a conèixer en roda de prem-
sa el ministre José Ignacio Wert, ha
designat a Goytisolo per «la seva
capacitat indagatòria en el llen-
guatge i propostes estilístiques
complexes desenvolupades en di-
versos gèneres literaris; per la seva
voluntat d'integrar les dues ribes,
a la tradició heterodoxa espanyo-
la i per la seva aposta permanent
pel diàleg intercultural».

Juan Goytisolo està considerat

un «interlocutor entre la cultura
europea i la islàmica»; no debades,
viu a Marràqueix des dels anys vui-
tanta. Però abans, els seus passos
el van portar als Estats Units, on va
fer classes a Califòrnia, Boston i
Nova York.

Ha estat a Marràqueix on l'es-
criptor va rebre de Wert la notícia
del premi, segons va explicar el mi-
nistre, que va assenyalar que el fla-
mant Cervantes 2014 no es troba-
va ahir en gaires bones condi-
cions físiques, encara que «per
un refredat, res seriós».

El president del jurat, José Ma-
nuel Caballero Bonald, premi Cer-
vantes 2012,va assegurar que Juan
Goytisolo és «una de les cimeres li-
teràries espanyoles des de la
 postguerra», un escriptor que va
evolucionar des del realisme social
a la indagació del llenguatge, cosa
que l'ha portat a ocupar «un lloc in-
eludible» en les lletres hispanes.

També va ressaltar la seva per-
sonalitat i el va definir com un es-
criptor preocupat per l'heterodò-
xia i pel diàleg amb les diferents
cultures del Mediterrani: «Un in-
tel·lectual realment important»,
va destacar Caballero Bonald.

Goytisolo ha portat una vida
nòmada i universal que també es
reflecteix en la seva literatura. Car-
los Fuentes el considerava com
«un dels millors escriptors del
món», i ell mateix s'ha classificat
com algú «anòmal com tot crea-
dor» i de «nacionalitat cervantina».

Nascut en una família basco-
cubana, Juan és germà del poeta
José Agustín Goytisolo, mort el
1999 i del també escriptor i aca-
dèmic Luis Goytisolo.

Llicenciat en Dret per la Uni-
versitat de Barcelona, després de
la publicació de les seves dues
primeres novel·les, Juego de manos
(1954) i Duelo en el Paraíso (1955),
Juan Goytisolo va marxar a París,
on va estar fins a 1969.

Allà va conèixer la desaparegu-
da Monique Lange, la novel·lista i
guionista amb qui es va casar el
1978 i qui va introduir a França au-
tors com Luis Goytisolo o Jesús Fer-
nández Santos.

Autor de més de cinquanta tí-
tols, la majoria traduïts a l'anglès,
Juan Goytisolo cultiva la novel·la,
l'assaig, la literatura de viatges, el
conte i les memòries.

Una creació marcada sempre
pel compromís i la llibertat, en la
qual destaquen títols com Fin de
fiesta i una de les seves obres mí-
tiques i de més impacte Señas de
identidad, i després d'elles Juan sin
tierra, Disidencias, Makbara, Pai-
sajes depués de una batalla o Coto
vedado, on parla obertament de la
seva homosexualitat.

El Premi Cervantes posa el co-
lofó a la carrera d'aquest autor, re-
conegut per guardons com el Na-
cional de les Lletres, el Premi For-
mentor, l'Europalia de Literatura,
l'Octavio Paz, el Juan Rulfo de
Guadalajara (Mèxic), entre altres.
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La veu heterodoxa i
crítica de Juan Goytisolo
obté el premi Cervantes 
El jurat destaca la tasca en la indagació del llenguatge i l’aposta pel

diàleg intercultural del barceloní, autor de «Señas de identidat»


El Teatre de Bescanó ha donat a
conèixer una programació, que
començarà el 4 de gener i inclou 27
obres de teatre, concerts, dansa i
circ, amb propostes molt atractives
adreçades a tots els públics.

Algunes de les més destacades
són Beatles for Kids, amb Abbey
Road, un gran concert per a la mai-
nada, el 18 de gener; Le Croupier,
un espectacle que es va estrenar a
Temporada Alta amb molt d'èxit i
que està programat pel 25 de ge-
ner; Marcel Tomàs, de la compa-
nyia Cascai Teatre, un clàssic del
clown també estrenat a Tempora-
da Alta que es representarà el 31 de
gener; La Ratonera, una obra de
Olímpia Metropolitana i Nearco
Producciones que ha triomfat du-
rant 62 anys a Londres i que ja acu-
mula més de 10 milions d'espec-
tadors arreu del món, i que es po-
drà veure al Teatre de Bescanó el
28 de febrer.

Altres plats forts seran Informe
per una Acadèmia, d'Ivan Benet,
que ja té sis nominacions als pre-
mis butaca i que arribarà a Bes-
canó el 7 de març; Allegro, de Cor
de Teatre, una producció dirigida
per Paco Mir (El Tricicle) i estre-
nada també al Temporada Alta,
programada pel 21 de març i que
arriba després del gran èxit d'O-
peretta; i Mag Lari, amb una nova
producció anomenada Lari Pop-
pins, el 3 de maig.

En la seva aposta per donar su-
port a les companyies gironines, el

Teatre de Bescanó impulsa una
edició més l'anomenat km-0 amb
la programació d'espectacles de 7
grups de la demarcació: la com-
panyia PocaCosa Teatre, Le Crou-
pier, El Pillo amb Marcel Tomàs de
la companyia Cascai Teatre, el
Cor de Teatre, Joanjo Bosk, l'or-
questra Fireluche i Girona Banda
Band, que acompanyarà als
Brams.

En aquesta mateixa línia, tam-
bé es posa en marxa el projecte Via
Amateur amb el teatre de Celrà,
Porqueres i Arbúcies, per tal de fer
xarxa amb altres teatres que tin-
guin grups amateurs locals i fer in-
tercanvis.

Amb l'objectiu d'acostar la cul-
tura a la població, s'impulsa una
nova campanya que porta per
lema Regala/'t cultura. 

A partir del dilluns 1 de de-
sembre a les 10:00h hi ha la pos-
sibilitat de comprar entrades amb
descomptes de fins el 60%. Els
descomptes s'han aplicat en 16 es-
pectacles que formen part de la
nova temporada.

Una de les novetats per a l'any
vinent és que el 29 de març i el 24
d'abril es faran les anomenades ta-
quilles inverses, on l'espectador es-
tablirà el preu d'entrada que con-
sideri just i oportú a la sortida. Se-
ran el concert de Joanjo Bosk i la
companyia Guanyadora.

GIRONA | DdG/ACN

Un total de 27
espectacles es podran
veure a partir del 4 de gener
i amb molts descomptes



La nova temporada del
Teatre de Bescanó inclou
teatre, música, dansa i circ

Un ancià decideix abandonar un
geriàtric a la recerca del seu pas-
sat. El seu viatge acabarà a les ter-
res de l’Ebre, caminant per les
restes d’una  guerra, cercant un
lloc on morir. 

És la trama de La fossa, la pel·lí-
cula sobre la la memòria històrica
del realitzador gironí Pere Vilà,
un tríptic que avui s’estrenarà a la
nit al cinema Truffaut, dins la pro-
gramació del festival Temporada
Alta.

La Guerra Civil  és al cor d’a-
quests tres relats que acaben lligats
entre si: un retrat sobre la desme-
mòria, en què els silencis poètics

s’alternen amb  grans moments
dramàtics.

Pere Vilà ha confirmat l’assis-
tència a l’acte d’avui al Truffaut, on
també hi haurà l’actor Lluís Homar
i el crític Angel Quintana, que
conduirà la presentació. 
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Pere Vilà estrena al Truffaut
el tríptic sobre la memòria
històrica «La Fossa»

L’espectacle «Allegro».
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Fotograma del film.  
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