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Adeu a Isabel-Clara Simó, una intel·lectual que sempre va mantenir un esperit combatiu

Keep calm
Isabel-Clara Simó

‘Desprecian
cuanto
ignoran’
“C

astilla miserable, ayer dominadora, envuelta en
sus andrajos desprecia cuanto ignora.”
Tals són els versos
d’Antonio Machado.
M’han vingut a la memòria perquè en
aquesta setmana han passat tantes
coses! I tan essencials! De fet, ens ha
canviat la vida, Europa, que abans ens
ignorava, i ara gosa oferir peix bullit.
Quina ha estat la rèplica espanyola?
Atacar Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya, a veure si l’escanyen. L’odi és de tal magnitud que
no els fa res dir-ne barbaritats. Abraonar-se contra el feble (ells tenen tot
l’aparell de l’Estat) és manca de grandesa. I ho estem vivint. Machado també esmenta que “trepaba por los cerros que habitan las rapaces aves de altura” (oh, l’àguila imperial). Total, que
Puigdemont i Comín recuperen la seva
acta de diputats a l’eurocambra; i Jun-

Quina ha estat la rèplica
espanyola? Atacar Quim
Torra, president de la
Generalitat de Catalunya,
a veure si l’escanyen
queras recupera la seva dignitat. Perquè ara Europa, farta de les problemàtiques internes d’un estat membre, està reaccionant. I el rei? No en va tenir
prou amb aquelles miserables paraules del 3 d’octubre sinó que les ha ratificat amb motiu del dia de Nadal, sense que la seva vulgaritat li ho impedís.
Ja podem estar desarmats els catalans (PPCC), que amb aquests voltors
tan baixos i a cegues, ja podem barallar-nos, ja podem aguantar els tancs al
carrer o els podem apartar en un buf
de vent. I a propòsit: heu observat que
no s’atreviran a atacar-nos, primer perquè som ciutadans europeus, segon
perquè no gosaran fer un altre cop
d’estat militar com el que va perpetrar
la Guàrdia Civil –per què en continuen
denominant “el glorioso cuerpo”–, que
va fer un cop d’estat al carrer amb els
tancs per València, i a dins del Parlament espanyol tombant tothom a terra
i amb trets al sostre. Que diuen que “en
Tal” és proetarra? Més haurien de confessar que la Guàrdia Civil és postcolpista. La història té memòria. I aquesta
ha estat una setmana molt moguda.
L’últim article a El Punt Avui.
Va ser publicat el dimarts dia 31
de desembre del 2019.
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Literatura i compromís

L

a trajectòria literària d’Isabel-Clara
Simó ha estat una de les més prolífiques de les nostres lletres. Ha conreat diversos gèneres i ha destacat, per
damunt de tot, el seu gran compromís social i literari.
Si ens centrem en la inclusió de l’autora
a la novel·la negra, és a dir, aquella que té
per objectiu una crítica de l’entorn sociopolític, podem trobar-hi una important llista de títols. La seva aportació cal situar-la
a la dècada dels noranta, quan a Catalunya ja hi havia precedents. A més dels pioners Rafael Tasis, Maria Aurèlia Capmany i
Manuel de Pedrolo, als setanta va començar a haver-hi un cert ressò amb autors
com Manuel Vázquez Montalbán i Jaume
Fuster, que van engegar la màquina del
gènere de crim a l’americana. Els vuitanta
van ser els de la irrupció de les col·leccions i noves fornades d’autors: Maria-Antònia Oliver, Margarida Aritzeta, Andreu
Martín, Ferran Torrent, Antoni Serra... Darrere d’això hi havia alguns elements comuns en el que anomenaríem l’“educació
sentimental del grup”. En tots convergia
una determinada devoció pel cinema clàssic nord-americà, pels autors de culte
d’aquest corrent i, sobretot, l’interès de jugar amb la intriga aprofitant les circumstàncies que els envoltaven: reproduint-les,
retratant-les amb ànim de denúncia.
És al bell mig d’aquest centre d’ebullició
on cal situar la presència de l’obra negra
de Simó. És a dir, en cert sentit va seguir
una moda que venia condicionada per la
demanda social d’aquesta mena d’escriptura. De fet, la seva aportació més frondosa es produeix durant aquells anys i consta de diversos títols que poden titllar-se de
policíacs encara que n’hi ha hagut de posteriors i d’altres que hi flirtegen: entre els
més destacats podem citar La veïna

(1990), La Nati (1991), Una ombra fosca
com un núvol de tempesta (1991), El Mas
del diable (1992), La vida sense ell (2000)
i La sarbatana (2019). Tots els títols es podrien ubicar, com a mínim per afinitats, en
l’anomenat gènere negre. En gairebé tots
sempre hi ha un delicte com a procediment habitual i s’obre la peripècia d’esbrinar les causes, el mòbil i l’autor de l’homicidi, elements que demanen la cooperació
del lector. Sota el joc de les aparences
(“res no és el que sembla”, màxima de la
novel·la policíaca), Simó aprofita per cons————————————————————————————————————————————————————

Cal destacar la denúncia
implícita de les injustícies que
fa Simó: el sotmetiment de la
dona, les desigualtats, la
crueltat, la procedència fosca
de les grans fortunes...
————————————————————————————————————————————————————

truir les històries i ens descobreix les
grans mentides amagades sota la imatge
de la respectabilitat o bé com és de manipulable l’ésser humà quan viu en contacte
amb el poder. En tots aquests títols s’oposen dues tendències: la de l’individu que
defensa la seva dignitat o la de la seva integritat, enfront de la d’uns altres que des
dels poders en funció d’uns interessos lucratius no dubten a treure’n profit. És a dir,
mostra la contradicció entre allò que els
personatges són davant de la societat i les
seves misèries internes.
Un altre dels punts forts en la narrativa
de Simó recau en la feminitat. Lluny de fer
una valoració sobre el feminisme –en

aquest sentit és interessant llegir novel·les
com Júlia (1983) i És quan miro que hi veig
clar (1979) com una de les fites en l’enfocament de la feminitat dins la literatura
catalana contemporània– del seu discurs
narratiu, ens interessa exposar com aporta una visió de les vivències femenines,
que tenen una importància cabdal en el
desenvolupament de les seves històries.
La visió de la dona forta, amb capacitat
per decidir, enfrontar-se a les circumstàncies, fins i tot per manipular o per assassinar, contrasta amb la de la dona sotmesa i
resignada davant la figura del mascle. Més
encara, hem de ser conscients que un territori com el de la novel·la negra, molt
masculinitzat per la recepció de clàssics
nord-americans, assoleix una nova dimensió amb l’arribada al gènere d’autores
com Oliver, Aritzeta i Simó. Tot i el canvi, la
importància de la dona com a personatge
entra en allò que actualment s’entén com
a paritat. És a dir, si fem un balanç sobre la
presència femenina en el gènere ens adonem que fins a l’aparició d’aquestes autores no hi havia una presència constant de
dones normals a les novel·les negres, on
sovintejaven les meuques, periodistes o
investigadores atractives, i prou.
Finalment, cal destacar la denúncia implícita de les injustícies, en què Simó té
tendència a reflectir determinats temes
que es manifesten com a motius literaris:
el sotmetiment de la dona, les desigualtats, la crueltat, la procedència fosca de
les grans fortunes, l’explotació humana, la
legitimitat o no del delicte...
Hem perdut Isabel-Clara Simó, però
ens resten els seus escrits, que cal rellegir
per retre-li l’homenatge que es mereix i recordar-la sempre com una de les fites imprescindibles de la literatura catalana
d’aquests darrers anys. ■
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‘Canigó’, premsa de resistència

I

sabel-Clara mereixia més que cap altra
dona sobiranista i activista ser diputada. Va ser-hi a prop quan va formar part
de la llista de Barcelona de Solidaritat promoguda per Joan Laporta. “Un cop més,
com a Nacionalistes d’Esquerra, hem tornat a fallar”, es lamentava quan aquest
moviment, en el qual alguns vam tornar a
dipositar les esperances, va quedar fora
del Parlament a les eleccions del 2012.
Però ella, que acostumava a parlar clar i
sense embuts sobre la situació política catalana basada en l’autonomisme, no va
defallir i fora de l’arc parlamentari va continuar militant per la causa d’uns Països
Catalans lliures de la tenalla d’un Estat espanyol ancorat en el feudalisme. D’ideologia marxista però lliurepensadora, va
acostar-se al pensament dels nous movi-

ments socials dels anys setanta i vuitanta.
Quan el 1971 va agafar la direcció del setmanari Canigó, impulsat pel seu company
Xavier Dalfó, va iniciar un periodisme de
resistència i de compromís en la defensa
de la llengua i del territori amenaçat pel
“desarrollismo” i l’especulació dels darrers
anys del franquisme.
Ens deixa un llegat literari prolífic i amb
títols que van ser en el seu temps extraordinàriament populars. Veus crítiques i sàvies ho valoraran a partir d’ara. Però jo
avui voldria valorar la tasca pionera en el
periodisme combatiu, que va ser durament reprimit i poc ajudat pels nostres governants. “He viscut la policia a la redacció
registrant-ho tot i emportant-se planxes i
material; he viscut multes continuades
per foteses delirants, multes que estaven

fora de l’abast de les modestes finances
de la revista; he viscut el reguitzell de redactors que han hagut de passar pel departamento de lo criminal als jutjats; he
viscut –estic vivint-ho– querelles crimi————————————————————————————————————————————————————

La revista que dirigia amb
Xavier Dalfó va ser el primer
setmanari a donar veu als nous
moviments socials
————————————————————————————————————————————————————

nals contra nosaltres per atrevir-nos a dir
que volem que la nostra pàtria sigui independent.” Ho va escriure a L’Avenç l’any
1979.
Defensora de l´autogestió en el sector

