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Na predmestí Barcelony - Juan Goytisolo ke
stažení PDF Po dlhom čase dostáva slovenský
čitateľ do rúk knihu, ktorú napísal súčasný
španielsky autor o súčasnom živote v
Španielsku. A nie je to náhodná kniha,
náhodne vybratá. Juan Goytisolo je totiž

spisovateľ, ktorý zahajuje spolu s Camilom
Josém Celom tzv. "novú vlnu" v súčasnom
španielskom románe, vytyčujúcom si veľké

ciele v duchu demokratického odkazu
španielskych tradícií, a po období úpadku

tohto žánru aj obrodenecké ciele umelecké. S
"novou vlnou" vstupuje do španielskeho

románu súčasná španielska realita a dostáva v
nej domovské právo. Goytisolo je v tomto
ohľade priam akýmsi typickým zjavom.

Tento, dnes tridsaťjeden ročný (narodil sa v r.
1931) barcelonský rodák dozrel v tragických
časoch občianskej vojny. Nečudo, že sa mu
stali veľkým umeleckým zdrojom. A keďže
videl vojnu ešte temer detskými očami, v
románoch dáva veľa miesta práve deťom a
mládeži, kreslí ich psychu a na ich osudoch
ukazuje dôsledky tohto tragického obdobia
novodobých španielskych dejín. Stretávame

sa s nimi v prvom románe "Triky", v
"Smútku v Raji", so skaličenými mladými

ľudskými bytosťami vo vojnovom i
povojnovom zmätku. V románe, ktorý
predkladáme slovenskému čitateľovi pod

názvom "Na predmestí Barcelony", stoja tiež
v centre deja, i keď Goytisolo tu vykresľuje
aj iné spoločenské vrstvy. Proletárska bedač,
jej úbohý, s hladom a nedostatkom zápasiaci
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život na barcelonskom predmestí, kde s
chudobou ide aj zlodejstvo, spodné prúdy,

pudy, vášne; to je jedna stránka obrazu. Lenže
tu Goytisolo nezaviazne. Drobní

revolucionári, ako Giner alebo Maño už vidia
záblesk svetla z robotníckeho sveta, ktorý im
ukazuje východisko. A tak hoci je skutočnosť
smutná a ťažká, toto vedomie stojí už na
prahu činu - zmeniť ju! Román zaujme
čitateľa práve tak dejom ako prostredím.
Umelecky sviežo a napínavo nám autor

premietne film o živote ľudí na predmestí, o
ich trápeniach, nešťastiach, ale aj o vôli

vysekať sa z nich. Goytisolo vyniká najmä v
kresbe deklasovaných, ponížených, ubitých
ľudí, ich psychy a osudov, vie nás dojať
tragikou ich existencie. Nesie nám však aj

posolstvo, ktoré frankistická cenzúra nemôže
natrvalo umlčať. Posolstvo o tom, že obrodné
sily v Španielsku rastú a mohutnejú. (záložka

knihy)
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