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a columna que es-
teu llegint havia

de signar-la la Isabel-
Clara Simó. Ho feia re-
gularment, des dels
inicis de l’Avui, i, set-

mana rere setmana, els lectors espera-
ven amb delectança els seus articles,
les seves reflexions. Ahir al matí, a pri-
mera hora, el responsable d’opinió del
diari em va demanar si podia omplir
aquest espai perquè l’escriptora d’Al-
coi no podria fer-ho. Hores després,
ens vam assabentar que havia mort.
En un primer moment, vaig estar
temptat de demanar que recuperés-
sim algun article antic, o, fins i tot, que
deixéssim l’espai en blanc, com a mos-
tra d’homenatge. Però, tot seguit, vaig
pensar que la Isabel-Clara Simó, que
estimava amb passió la llengua, no ho
hauria volgut. I, en aquell precís ins-
tant, em va venir a la memòria l’entre-
vista que va fer-li, fa pocs mesos, la pe-
riodista Sílvia Cóppulo. La intervenció
em va colpir. Acostumada a comunicar
amb fluïdesa, tenia dificultat per arti-
cular les paraules i construir les frases.

Asseguda en aquell divan, amb la seva
mirada brillant i dolça, es feia difícil no
veure-hi reflectit un familiar o un amic.
Només de començar, va reconèixer
que estava “molt fumuda”. Però, sense
donar marge a les lamentacions, hi va
afegir que havia decidit “plantar clara a
la malaltia”. Era plenament conscient
de la situació –“al final ella em guanya-
rà”–, però això no semblava importar-
li i fins i tot expressava el desig d’es-
criure alguns llibres més. L’escriptora
fins i tot va donar-nos una lliçó de com
cal afrontar una situació semblant:
“Buscar aquelles coses que ens emo-
cionen i les que fan pensar i oblidar la
malaltia.” Aquell dia ens va parlar de li-
teratura, de política, de feminisme i de
moltes altres coses. Però, per damunt
de tot, ens va donar una nova lliçó de
vida: cal lluitar sempre, fins i tot quan
s’és conscient que la derrota és inevi-
table. No serà la darrera lliçó, perquè
els escriptors, afortunadament, no no-
més es mantenen vius en el record
d’aquells que els han conegut, sinó
també en la imaginació dels qui els
han llegit o estan disposats a llegir-los.

L

Keep calm
Pere Bosch i Cuenca

La darrera
lliçó

Isabel-Clara Simó ens va
ensenyar que cal lluitar
sempre, fins i tot quan s’és
conscient que la derrota és
inevitable
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i ha un falangista espanyol que
crida per Europa: Jorge Buxadé
Villalba, advocat de l’estat, que,

havent sigut col·laborador de Montser-
rat Nebrera, quan era diputada del PP,
i essent un dels impulsors de Societat
Civil Catalana, ha aconseguit ser euro-
diputat per Vox temps després que ni
hagués sortit elegit al Parlament de
Catalunya com a representant de Fa-
lange Española de las JONS, el 1995,
ni al Congrés dels Diputats en les elec-
cions generals del 1996 en què va ser
candidat a Barcelona per Falange Au-
tentica, on va militar fins al 2003.
Amb aquest currículum, i sense que
res faci pensar que hagi deixat de ser
falangista en el seu pas pel PP del
2004 al 2014 en què va afiliar-se a
Vox, no només és diputat al Parla-
ment Europeu, sinó que ha sigut capaç
de dir que, en oposició a l’independen-
tisme català, hi és per defensar la de-
mocràcia i l’estat de dret a Espanya.
És així que s’ha proposat posar el crit
al cel (l’expressió és seva): “Pel fet que
un pròfug es passegi lliurement pels
carrers d’Europa només perquè jutges
belgues i alemanys pretenguin fer un
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judici de valor a la nostra democràcia.”
Junt amb un altre baladrer de Vox,

Hermann Tersch, Jorge Buxadé no ha
fet res més que cridar al Parlament
Europeu perquè Oriol Junqueras, Car-
les Puigdemont i Toni Comín no po-
guessin obtenir les credencials com a
eurodiputats. Durant aquest període,
també ha trobat altres motius per cri-
dar, com ara quan va bramar: “Profa-

nadors” a l’hemicicle europeu de Brus-
sel·les mentre el socialista Javier Mo-
reno hi explicava l’exhumació de les
restes del criminal Francisco Franco.
En tot cas, ahir a Estrasburg Buxadé
no va suportar que, com a president
del Parlament Europeu, David Sassoli
es referís a la incorporació de Puigde-
mont i Comín mentre aquests mostra-
ven un cartell amb el lema Free Jun-
queras. Sassoli va demanar-li silenci i
calma recordant-li que la qüestió no
era motiu de debat, però Buxadé va
continuar cridant per interrompre el
plenari. Més enllà de constatar que
resta vacant l’escó que va obtenir Jun-
queras, si bé aquest va ser designat
també eurodiputat per la decisió del
TJUE del 19 de desembre, allò que no
va explicar Sassoli és per què, havent
dit que Espanya havia d’acatar la justí-
cia europea, va donar per bona la deci-
sió al respecte del Tribunal Suprem es-
panyol després de ser desestimat el
pronunciament de la JEC. Què va pas-
sar entre el 9 i el 10 de gener perquè
fes cas al TS? De fet, no només els eu-
rodiputats espanyols de Vox van cri-
dar en contra de la decisió del TJUE.
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