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Isabel-Clara Simó ha escrit sobre els homes
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D
iu que era un marit que
es va passar una llarga
estona ensorrat a la bu-
taca preguntant-se on
caram devia guardar la

nevera la seva dona i, després de
rumiar, va pensar de mirar a la
cuina, que creia recordar que es
trobava al fons del passadís. Quan
finalment va trobar la nevera i la
va obrir, va decidir baixar a es-
morzar al bar, perquè era impos-
sible trobar el tetrabrik de
la llet a la “nevera de la do-
na”.

Aquesta és una de les
anècdotes que explica Isa-
bel-Clara Simó en el llibre
Estimats homes (Una caricatu-
ra), publicat per Columna.
Segur que l’anècdota és
exagerada, perquè la nevera
és l’únic electrodomèstic de
la cuina que tots els homes
saben fer servir. No podrí-
em dir el mateix de la ren-
tadora, el rentavaixelles o el
forn, que ja requereixen
haver consultat ni que sigui
una vegada els respectius
manuals d’instruccions.

Isabel-Clara Simó, que va
batre rècords de vendes
amb el recull de relats Dones,
admet d’entrada que ha es-
crit un llibre injust. “Perquè
n’hi ha de moltes menes,
d’homes, i seria certament
lamentable que fossin tots
iguals”. En lloc d’atacar els
mascles en bloc, en fa una
tria prèvia: “Em referiré
només als homes que tenen
feina, que viuen en parella i
que possiblement tenen
fills, que prefereixen que la
seva parella sigui mestressa de ca-
sa i que, tot i que han evolucionat,
tenen una conducta ben semblant
a la dels seus pares i avis”.

Un cop delimitat el terreny, Si-
mó explica que el lector ha de lle-
gir aquest llibre com qui mira una
caricatura: “Aquell nas immens,
desproporcionat i esperpèntic no-

més assenyala que el caricaturitzat
té el nas una mica llarg, res més”.
Amb aquesta obra volgudament
menor (88 pàgines), l’escriptora
està convençuda d’haver omplert
un buit: “Crec que aquest és un
llibre d’aquells que feien falta,
l’escrivís qui l’escrivís”.

Abans d’entrar en matèria enca-
ra demana als homes que no la
decebin i que no s’enfadin. “Riu-
re’s d’un mateix és una activitat

sana i necessària”, afirma Simó, i
no li falta raó. ¿I per què no ha
optat per burlar-se d’ella mateixa i,
per extensió, del propi sexe? Doncs
perquè la història de la literatura,
especialment la literatura popu-
lar, ja ho ha fet amb escreix. “Les
dones hem estat l’objecte d’una
infinitat de caricatures, que, molt

sovint, pretenen passar per retrats
objectius”.

També hi ha dones que es bur-
len d’elles mateixes a consciència.
Com Maitena (Buenos Aires,1962),
l’autora de la pàgina d’humor
Mujeres alteradas, que es publica a
diaris i revistes d’Argentina, Uru-
guai, Itàlia, Xile, Veneçuela i Es-
panya (a El País Semanal). Maitena
ha agafat el relleu de Quino i és
avui la il·lustradora argentina de

més projecció internacio-
nal. Lumen acaba d’editar
el cinquè llibre de la sèrie
Mujeres alteradas. Els quatre
primers han venut només a
Argentina 180.000 exem-
plars.

De les dones de Maitena
s’ha dit que són unes Ma-
faldes crescudetes, més cor-
rosives i sarcàstiques que
Bridget Jones però amb uns
problemes força similars. És
a dir: la feina, les dietes, la
tirania de la bellesa, les tra-
gèdies domèstiques i, òbvi-
ament, els homes.

“¿Quan t’adones que ja
t’has fet gran?”, es pregunta
Maitena a l’encapçalament
d’una pàgina. I ella mateixa
ho respon, en sis vinyetes.
U, quan tot el que t’agrada
és car. Dos, quan el sex sym-
bol de moda et provoca...
tendresa. Tres, quan tens
més funerals que bodes.
Quatre, quan portes a la
bossa més medicaments
que cosmètics. Cinc, quan la
filla et demana que li deixis
la teva roba per anar a una
festa... de disfresses. Sis,
quan tens cura dels teus

pares més que no pas els teus pares
de tu.

A vegades, diu Maitena, la ideo-
logia et mata. Si t’ocupes d’un ho-
me, et sents una geisha. Si et com-
pres una lligacama, et sents un
pendó. Si et va millor que a ell, et
mors de la culpa. I si no en tens
ganes, et sents una frígida.
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E
n som molts, a qui ens agrada escriure.
Per desgràcia (hi insistiré, inútilment,
un cop més), la proporció d’aquells a
qui agrada llegir és molt inferior. Gai-
rebé és com si en els camps hi hagués

més futbolistes (o intents de futbolistes) que es-
pectadors. Un dels motius que atrau del fet d’es-
criure és el glamurós entorn que, erròniament,
ens pronostiquem. Molts dels que xuten una pi-
lota (i encara tenen edat de somiar; caducitat que
en l’escriptura s’allarga fins a la mort) voldrien
ser estrelles del futbol per escoltar els seus noms
corejats per milers d’espectadors, guanyar sous
de molts zeros, ser, en poques paraules, rics i fa-
mosos amb tots els complements, materials i
anímics, que això comporta. Però l’entorn del fet
d’escriure no és tan meravellós; en molts casos,
no ho és gens. El del futbol tampoc, ja ho sé.

Aquesta és una de les moltes conclusions que
m’ha suggerit la lectura de No era la meva lletra
(Proa; per cert, amb una portada molt encertada
dissenyada per Miquel Puig), de Jordi Arbonès
(Calella de Palafrugell, 1956). Un esplèndid recull
format per 29 narracions curtes, totes directa-
ment o indirectament relacionades amb el fet
d’escriure. La majoria dels personatges que hi
desfilen són escriptors (consolidats, mediocres o
potencials), crítics, periodistes que els entrevis-
ten, dramaturgs, correctors o lectors comuns. El
sentit de l’humor (de vegades àcid, de vegades
surrealista, de vegades subtil) i l’autocrítica (com
a autor que és) dominen un seguit de situacions
amb què ens ofereix una visió, prou distant per
ser força objectiva però no rancuniosa, de l’en-
torn del món literari. Tot i que els referents amb
què treballa són els d’aquí, Arbonès no cau, en
general, en la caricatura fàcil i endogàmica que
hem llegit en les obres d’altres autors. Evitant la
transcendència, ens proposa un seguit de refle-
xions interessants sobre el fet d’escriure i l’en-
torn literari. I no cal que el tema ens interessi
especialment: llegir aquestes narracions és molt
satisfactori gràcies a l’estil fresc, directe i apa-
rentment senzill amb què les ha escrit. A més
d’unir-les amb la temàtica de fons, les lliga amb
elements que salten d’una narració a l’altra:
còctels amb nom propi, un BMW, el club Joyce i
noms com ara J.B. Walker, Ingebor Nilssen i els
acabats en txec, entre moltes altres puces literà-
ries que provoquen més diversió que urticària.

Jordi Arbonès (no confondre amb el traductor
recentment traspassat) és, a més, l’últim gua-
nyador del premi Carlemany de novel·la amb
l’obra L’escala de Richter, que serà publicada prò-
ximament per l’editorial Proa. És possible que
ara, després de guanyar aquest rellevant i subs-
tanciós premi (35.000 euros), tingui una visió
més dolça de l’entorn literari... o no.
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