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XAVIER BERTRAL

El dret a
la llibertat

Isabel-Clara

Simó ha

publicat

‘En legítima

defensa’

(Columna),

un recull dels

articles que

escriu tots

els dies

per a l’AVUI.

Per altra

banda,

Bromera ha

reeditat la

novel·la

‘Júlia’, el seu

debut, d’ara

fa vint anys

M A N E L G A R C I A G R A U

L’
assaig periodístic
ha estat, en la
nostra literatura
contemporània,
possiblement el

que ha generat més passions,
ha alçat més ampolles, ha
(re)generat més idees i ha
posat en marxa més esforços
i reflexions que cap altre gè-
nere literari. Tenim exem-
ples, contundents i encisa-
dors, d’autors que han con-
reat, des de diversos angles,
aquest gènere –ben sovint
considerat menor, injusta-
ment, per part d’algun crític
o estudiós–, com ara els des-
apareguts Joan Fuster, Josep

Pla, Vicent Ventura, Nèstor
Luján, Montserrat Roig i Ma-
nuel Vázquez Montalbán, als
quals cal afegir Josep Pernau,
Manuel Ibáñez Escofet, Josep

M. Espinàs, Baltasar Porcel,
David Castillo, Jordi Llavina,
Emili Teixidor, Enric Sòria,
Antoni Puigverd, Bartomeu
Fiol i Quim Monzó.

Ara podem rellegir els arti-
cles diaris d’Isabel-Clara Simó
dins d’ En legítima defensa (Co-
lumna), un volum que recull
una minuciosa i molt atracti-

va tria dels seus articles d’o-
pinió a l’AVUI des de l’any
1999 fins al juliol del 2003.
Coneguda sobretot a través
dels més de trenta llibres pu-
blicats (i amb els guardons li-
teraris més prestigiosos als
seus prestatges, com ara el
Sant Jordi, l’Andròmina, el
Ciutat de València i els de la
Crítica), aquest nou llibre d’I-
sabel-Clara Simó (Alcoi, 1943)
s’ajusta a la definició que Vi-
cent Salvador atorgà a la prosa
periodística de Joan Fuster: els
seus mots i la seua columna
d’opinió són unes veritables
“càrregues de profunditat”,
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IV
Entrevista a
Jeffrey Moore
. .....................................................
El canadenc Jeffrey Moore va
guanyar el prestigiós
Commonwealth Writer’s Prize
amb Una cadena de rosas, novel·la
que ara ha publicat El Acantilado.
L’obra és una història d’amor, una
sàtira del món acadèmic i un
homenatge a Shakespeare.

X
L’idealisme del filòsof
F.W.J. Schelling
. .....................................................
Edicions 62 ha publicat Sistema de
l’idealisme transcendental, amb
edició i traducció de Francesc
Perenya i Marta Nebot. Aquest
assaig del 1800 és obra del filòsof
Friedrich Wilhelm Joseph von
Schelling (1775-1854), coetani de
Hölderlin i Hegel.

XVIII
Marià Fortuny,
protagonista al MNAC
. .....................................................
Fortuny, 1838-1874 és el títol de
l’exposició que podem veure fins
al 18 de gener al Museu Nacional
d’Art de Catalunya. Marià
Fortuny (Reus, 1838 - Roma,
1874) és considerat el primer
artista plàstic català que va
aconseguir renom internacional.


