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Quan Simó
proclama als
quatre vents
els seus mots,
lliures,
combatius i
sensibles,
expressa el que
molts pensem

és a dir, unes mines capaces
de fer explosió al bell mig del
cor de la consciència del lec-
tor, com unes ràfegues ideo-
lògiques, reflexives, suspica-
ces i captivadores. Unes mi-
nes que, lluny de qualsevol
violència, traspuen escepti-
cisme quan cal i sensibilitat
quan s’escau, sempre amb un
deix tan sincer i tan directe
d’humanitat i de compromís
que rara vegada pot deixar
indiferent ningú. I menys
aquell tipus de lector que des
de fa quatre anys s’ha avesat
a la tercera pàgina d’aquest
diari cercant un poc d’aigua
en l’immens oceà dels mit-
jans de comunicació que ben
sovint no són sinó portaveus
de les idees del govern de
torn o mers micròfons de les
mesquineses dels sectors so-
cials, mediàtics i polítics més
poderosos.

Efectivament, perquè aquí
sap cosir amb fil de vint,
aquell que, fort i flexible al-
hora, és ben difícil de tren-
car, manejable i dúctil per
sargir qualsevol vestit que ha
estat esgarrat. Una veu que
sap, i vol saber-se, ben alta,
perquè ben altes són les
quotes d’estima, de mordaci-
tat, d’ironia i de saviesa que
són capaces, dia rere dia, de
generar i d’engendrar. Com
sospesarà el lector d’aquestes
ratlles, aquestes no volen ser
sinó una petita mostra d’a-
graïment. I és així, i ho dic

sense cap mena de comple-
xos, perquè és una escriptora
periodista, o a l’inrevés, que
ha esdevingut una veritable
corredora de fons –fa prop
de trenta anys que exerceix
de cronista mordaç del nos-
tre temps, des de l’emblemà-
tic setmanari Canigó fins a

l’actualitat– que sap cami-
nar també en les distàncies
curtes de la realitat més in-
justa, corprenedora i quoti-
diana. I ho fa amb una gola i
unes paraules sense embuts,
sense cap tipus de mordassa,
sense cap tipus de vanaglò-
ria, d’impostura ni de cap
fals cinisme: quan proclama
als quatre vents els seus
mots, lliures, combatius i
sensibles, expressa senzilla-
ment allò que molts pensem
i no podem dir perquè o bé

no trobem el canal o bé per-
què cert pudor o certa pru-
dència covarda ens envaeix
la boca.

Els qui la coneixem sabem
que de res li són aliens con-
ceptes com ara llibertat in-
dividual o col·lectiva, igual-
tat social de la dona, preocu-
pació pels drets dels oprimits
o la denúncia pel menyste-
niment que sofreix el nostre
poble i la nostra llengua en-
front d’un nacionalisme
espanyolista monolític i de-
monitzador de qui no pensa
com ell. Perquè els seus arti-
cles, certament, són sovint
de denúncia i de reivindica-
ció, però també saben estar
farcits d’una tendresa que
sols la sap expressar qui, com
ella, ha estat testimoni, tant
a través de les seues novel·les
com de la seua acció com a
ciutadana activa, de les notí-
cies i fets quotidians més ab-
surds o feridors.

SUSPICÀCIA METÒDICA
“Propugno la suspicàcia me-
tòdica, però”, va dir, en un
vell aforisme, Joan Fuster:
una afirmació que li escau
com anell al dit, i aquest ex-
cel·lent llibre n’és una mag-
nífica mostra, pel fet que Si-
mó sap combinar perfecta-
ment les respostes que con-
sidera més convincents com
plantejar, i aquí rau el seu
vertader encant, les pregun-
tes més útils per colpejar

Amb sensibilitat i lirisme
T E R E S A P O U S

S
i cada dia, en arribar
a la pàgina tres de
l’AVUI, els ulls se us
claven al titular de la
columna de la dreta

–ai, les bromes del destí!– ce-
lebrareu l’aparició del llibre
que conté una tria dels articles
d’Isabel-Clara Simó a la secció
De fil de vint, una expressió
d’Alcoi. Des del 19 de gener del
1999 fins ara, la voluntat de
denúncia de les violacions del
dret a la llibertat ha impulsat
la ploma esmolada d’aquesta
escriptora que publicà els seus
primers articles en català a la
revista Canigó, publicació peri-
òdica que dirigí fins al 1983.

Doctora en filologia romà-
nica, autora de nombroses
obres de ficció i d’uns quants
assajos, ha estat guardonada
amb els premis més impor-
tants i és autora d’obres tan
destacades com ara És quan mi-
ro que hi veig clar, Ídols, Històries

perverses, La salvatge, Júlia, El
mossèn, El professor de música, El
gust amarg de la cervesa, T’imagi-
nes la vida sense ell?, L’home que
volava en el trapezi...

BREU RESUM HISTÒRIC
En legítima defensa té un pròleg
de Josep M. Huertas Clavería en
el qual fa un breu resum histò-
ric de l’articulisme d’opinió i
recorda que els articles de dife-
rents escriptors catalans (Josep
Pla, Josep Maria de Sagarra, Jo-
an de Sagarra, Joan Fuster, Eu-
geni Xammar, Joan Perucho,
Montserrat Roig, Quim Mon-
zó...) també s’han aplegat i han
aparegut en forma de llibre. El
segueix la introducció de Sílvia
Múñoz d’Imbert, que analitza i
presenta els trets característics
–ideològics i formals– de la
columna de Simó i es refereix a
diversos aspectes del periodis-
me i dels periodistes.

El llibre està format per 148
articles, el primer dels quals

està datat el 28 de febrer del
1999 i l’últim el 15 de juliol del
2003. Estan classificats en set
apartats: La polis, De per riure, El
món per un forat, Pus que parla
català, Jo vinc d’un silenci, De Salses
a Guardamar i Per pensar.

Defensora de la indepen-
dència dels Països Catalans i de
la llengua catalana, del femi-
nisme i de la política d’es-
querres, Isabel-Clara Simó, que
és tot al contrari d’una escrip-
tora distant i extemporània,
sap generar empatia i compli-
citat. I, exposant les seves opi-
nions compromeses, sempre es
mulla. Per exemple, a l’article
Ibarretxe, escriu: “El seu argu-
ment és impecable: que els
bascos decideixin el seu destí
[...]. No sé si Ibarretxe avançarà
o retrocedirà, si serà víctima
d’algun joc brut o si se’n sorti-
rà, si farà del País Basc el cap-
davanter d’Europa i de la de-
mocràcia o si serà humiliat [...].
El que sí que sé és que [...] té

unes responsabilitats amb el
poble basc que està decidit a
complir, ensems que està con-
tra qualsevol forma de violèn-
cia [...]. Per això, dic fort, alt i
lluny que estic amb Ibarretxe. I
que és un polític decent, en un
món ple d’indecències”. I és
que Isabel-Clara Simó, lluny de
tota truculència dialèctica, de
les manifestacions políticament
correctes, de l’apatia, de l’asèp-
sia o del pessimisme típics de
certs àmbits politicoculturals,
podria ser qualificada de “des-
vetlladora de consciències”,
expressió manllevada de Ma-
nuel Vázquez Montalbán.

LÚCIDA, IRÒNICA I HÀBIL
Aquesta columnista lúcida i
irònica a l’hora de fer retrats de
personatges, valenta i minucio-
sa quan examina situacions
complexes, hàbil i vehement si
defensa els drets dels oprimits i
les llibertats personals i col·lec-
tives que tant la preocupen, és

una escriptora apassionada per
la bellesa, per la música, per la
creació artística en les seves di-
verses manifestacions. La salvat-
ge, per exemple, està inspirada
en la Flauta màgica, de Mozart.
En una entrevista va dir: “Vaig
tenir la primera idea d’aquesta
novel·la veient l’òpera de Mo-
zart al Liceu, i arran d’això vaig
començar a estudiar maçone-
ria [...]. Però el meu músic de
veritat, per damunt de qualse-
vol altre, és Bach. Jo escolto
Bach contínuament”. Un dels
articles d’En legítima defensa està
dedicat a la mezzosoprano
Anna Ricci i un altre a Toti
Soler: “Jo crec que Toti Soler és
un geni [...]. És també el gui-
tarrista dels poetes [...] i, a més,
aquell home que amb tant de
talent va lligar la música fla-
menca i la catalana, amb uns
resultats sorprenents. També
és el músic de jazz i de música
simfònica”. Són articles escrits
amb sensibilitat i lirisme, sen-
se cap excés retòric.

La publicació d’aquest llibre
és una bona notícia: pel seu
vigor encomanadís i pel llen-
guatge viu, pel coratge i l’ho-
nestedat, per la subtilesa i la
claredat expressiva, per la ca-
pacitat de seduir i de com-
moure.


