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Isabel-Clara Simó descriu defectes d’home en un dels seus últims llibres

T E M P S E R A T E M P S

Ens ho han de dir tot?
V Í C T O R A L B A

É
rem a la Model, a vuit
per cel·la. Un com-
pany tractava de co-
sir-se un botó i es
punxava els dits.

–Recony! I pensar que les
dones ho fan sense donar-hi
importància. Bah! És que estan
fetes per a això.

Uns anys més tard, a Mèxic.
Un amic refugiat diu que li
agrada cuinar. Una refugiada
comenta amb enveja:

–Així, la teva dona deu tenir
temps per a llegir, oi?

–Ca!, ho aprofita per a plan-
xar-me les camises...

Si miro més enrere, recordo
les penyes de l’Ateneu, la del
Quim Borralleres, la dels que
feien el Be Negre... i no aconse-
gueixo posar-hi ni un rostre fe-
mení.

Un salt cap a tot just fa deu
anys, el 1991: una decisió de
l’Audiència de Barcelona absol
un acusat de violació comesa
quan, després de discutir, al llit,
amb la seva dona, li ventà un
grapat de plantofades i després
volgué forçar-la que s’obrís de
cames; els magistrats conside-
raren que es tractava d’un “acte
amorós no satisfactori”.

Bé, paro, perquè si continués
acabaria fent un altre dels
meus diccionaris i aquest seria
el dels miralls trencats, que
donen una imatge distorsiona-
da. Em refereixo als miralls en
què es miren els homes. Ens
mirem, per dir-ho clar. I no pas
homes excepcionals, sinó els de
cada cantonada.

El 1974 –fa doncs, més d’un
quart de segle– vaig publicar a

Barcelona una Historia social de
la mujer, aprofitant les notes
que havia pres per a un curs
sobre les dones i la política que
donava a la meva universitat
nord-americana. Era l’època

dels alliberaments, quan els yu-
pies ja envellits d’avui eren hip-
pies i els estudiants lluitaven
contra la guerra del Vietnam.
En aquesta història hi ha alts i
baixos, èpoques en què les do-
nes estan més protegides dels
homes, tenen més drets, es fan
sentir, i èpoques en què estan
més sotmeses, ignorades fora
del llit i de la llar. Però sempre,
fins en els moments més alts,
hi ha límits. I si mireu entorn
vostre veureu que aquests lí-
mits encara hi són.

Els fixen, aquests límits, les

coses que els homes no volen
veure d’ells mateixos i, de re-
top, les que no volen fer, per-
què són feina de dona. Conec
alguns casos en que sí que ho
volen fer, però no poden, per

manca d’habilitat, per no saber
fer-ho.

És interessant que en tota
l’abundant literatura feminista
no es parli d’aquests aspectes
de la condició de la dona –i, de
retop, de l’home–. Millor dit,
que no es parli de la condició de
l’home i, de retop, de la de la
dona. És com si no s’adonessin,
les autores d’aquesta literatura,
que homes i dones són vasos
comunicants.

Ara, Isabel-Clara Simó, últim
premi Andròmina per la no-
vel·la Hum... Rita!, ha omplert

aquest buit i ens diu tot allò
que els homes hauríem hagut
de saber dir-nos des de fa anys
i panys i que no hem sabut ni
tan sols endevinar. El seu llibre
Estimats homes (Columna) només
té una falla: el subtítol Una ca-
ricatura. No ho és pas, de cari-
catura, sinó que és un retrat

ben fidel. I com que la
retratista és Simó, que
no té ni un gram de fel,
ens serveix el realisme
amb una certa tendre-
sa. De fet, aquest llibre
l’hauria d’haver escrit
un home i sense ten-
dresa. ¿Però quin home
es veu (i veu els altres)
en el mirall trencat de
la seva vanitat mascu-
lina, i s’adona que és
egoista, fatxenda, emo-
cionalment covard,
brut, ingenu fins a la
badoqueria, que no sap
envellir de la mateixa
manera que no ha sa-
but ser jove, i que, de
jove i de vell, fins i tot
quan es creu de bona fe
feminista, és un mas-
clista empedreït?

Si fins i tot en el llenguatge
ens hauríem de gratar: ¿per què
diem fill de puta i no pas fill de
gigoló o de macarra?

No crec que veure’ns com
realment som ens fes canviar
automàticament. Molts es
complaurien en la seva imatge,
alguns voldrien canviar; en tot
cas, tots ens coneixeríem mi-
llor, i això no sembla pas poca
cosa, oi? O potser em fa por sa-
ber com som? I ara, si sou lec-
tors masculins, seguiu amb la
vostra pròpia llista de símpto-
mes reveladors...

L ’ A P A R A D O R

Agustí Soler Regàs, Tenim
drets els catalans? Col·lecció
Cultura i Societat. Editorial

Mediterrània.

Barcelona, 2001.

A fegint-se a llibres com
Despullant Espanya (Proa),
de Víctor Alexandre,

Agustí Soler, amb Tenim drets
els catalans?, vol obrir un debat
per afavorir que ens plante-
gem una sèrie de preguntes
com ara quins són els nostres
drets i deures com a ciutadans
i com a catalans i com afectarà
la situació en què ens trobem
el nostre futur com a poble.
Per argumentar aquestes
qüestions, Soler ha volgut ini-
ciar aquest debat profund i
global conversant amb un se-
guit de persones que, en els
darrers anys, han destacat en
la defensa d’aquests drets,
com ara Lluís M. Xirinacs, Isa-
bel-Clara Simó, Miquel Porter,
Antoni Reig, Oriol Grau, Biel
Majoral, Cassià M. Just, Enric
Padrosa, Roser Veciana, Pep
Riera i Octavi Sarsanedas, en-
tre d’altres. Sara Vancells.

Francesco Alberoni,
L’esperança. Traducció de
Mercè Ubach. Editorial

Gedisa. Barcelona, 2001.

P rofessor de sociologia a la
Universitat de Milà,
Francesco Alberoni és

conegut per la seva teoria de
l’enamorament i l’amor. Al-
guns dels seus llibres han es-
tat traduïts a vint llengües,
com ara Gènesi (sobre els mo-
viments socials), T’estimo (so-
bre l’amor) i els recents Corat-
ge!, L’optimisme i Les fonts dels
somnis. A L’esperança, Alberoni
ens explica que, il·luminat per
l’esperança, el món esdevé un
regne de possibilitats infini-
tes. Per a Alberoni, la veritable
esperança és un sentiment ar-
relat en la força moral, el co-
ratge, la intel·ligència i la ca-
pacitat de viure, i dóna sentit
als nostres actes i a la nostra
presència al món. P.T.S.

P A R L E M - N E

Harry Potter
J O A N S O L ÀD

e tot el batibull
d’aquests dies en
podem treure al-
guna lliçó. Encara
que escric això el

dia 22, tot just sabuda la
marxa enrere de la multinaci-
onal, em penso que ja hi ha
prou informació per fer-ne un
resum fructífer. En primer
lloc, em va impressionar molt
un comentari d’una llista
d’internet: que el boicot que
s’havia predicat podia girar-se
contra els nostres infants, que,
“castigats” a no veure la pel·lí-
cula del segle, podrien covar
un ressentiment inesborrable
contra el català i contra la seva
condició de catalans.

En segon lloc, som molts els
qui ens vam indignar de saber
que era la Generalitat qui pa-
gava la fallida traducció: una
llengua feble, extremament
feble, pagant el negoci d’un
gegant. No diré que, en algun
sentit, no fos millor això que
la negativa, però diré que de
cap de les maneres hem d’ac-
ceptar aquesta manera d’anar
pel món: i que, per tant, hem
de fer saber als qui ens gover-
nen (i a l’oposició, ei) que no,

que rotundament no, que cal
buscar altres maneres menys
humiliants.

Tercer: la versió valenciana.
És fàcil d’escandalitzar-se de
l’operació de valencianitzar el
text. N’hi ha motiu: d’acord
que s’adapti el llenguatge dels
llibres per a marrecs, però
aquest és per a noiets i noietes
ja fets, que llegeixen relativa-
ment de pressa i amb un co-
neixement prou normal de la
seva llengua, de la llengua de
tots nosaltres. ¿Així la nostra
escola no ha arribat a instruir
prou els infants perquè els si-
gui indiferent de llegir els teus
pares o tos pares, va bramar el
Hagrid o bramà Hagrid, aquest
noi o este xicon, anés o anara, su-
poso o supose? No m’ho crec.
Però, un cop dit això, com-
prenc que la nostra societat
(vull dir la valenciana) té pro-
blemes molt greus i que si els
editors creuen que això farà

créixer les vendes, jo no hi
tinc res o gran cosa a dir.

Quart. Però sí que tinc res, i
molt, a dir de la versió “cata-
lana”, d’un llenguatge encar-
carat, que no acaba de ser ben
bé nostre. Que és, potser sí, el
llenguatge potiner de la nos-
tra societat. Però els nostres
empresaris tenen l’obligació
de vetllar productes d’una in-
fluència tan enorme. “Va girar
el cap d’una volada”, “les bro-
ques se li van anar del cap”,
“mirava el carrer Privet avall”,
“mai s’havia vist algú sem-
blant”, “fins que estigui llest
per pair-ho”, els “cabells... des-
endreçats”, “se n’anava per la
cantonada de l’altre final de
carrer”, “es va girar panxa
amunt” no són expressions ca-
talanes. I “recol·lectar diners”,
“d’ençà que ha sortit el sol
aquest matí”, “un cop van haver
allitat el Dudley”, “va deixar el
Harry al llindar amb molta cu-

ra”, “que parlés de coses que no
es comportaven de la manera
que ho havien de fer”, “van
comprar dos gelats grans”, “li
ho havia d’explicar” ho són
ben poc o no són adequades al
tipus de llibre i de lector. I no
diguem els innombrables li
per l’hi, etc., flagell de la lletra
impresa actual.

Cinquè. Hem reaccionat per
una pel·lícula; important, sí.
Però ¿i tota la resta del nostre
cine? Fóra perillós de perdre
de vista que la nostra societat
s’empassa centenars de milers
d’hores de cine, segurament
mai tantes com ara. I que no
hi ha absolutament res en ca-
talà. Sisè, però. Diguem, di-
guem-nos ben fort, que hem
sabut reaccionar, que hem fet
dir a un gegant que es penedia
(ni que fos amb llàgrimes de
cocodril) d’haver-nos ofès. Que
hem sabut aprofitar, sí senyor,
la internet per escridassar
aquest goliat. Diguem-nos ben
fort, a veure si ens ho arribem
a creure, que no podem, que
no volem renunciar a la nos-
tra llengua, que l’exigim amb
plenitud arreu de la vida pú-
blica.


