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la cara i la consciència dels
més tebis. Una cosa que, a
més, comprovarà qui (re)lle-
gesca els seus articles és que
el seu ofici estilístic ha anat
millorant amb el pas del
temps i de la lluita diària: els
articles han anat guanyant
no sols en capacitat de se-
ducció, per l’àmplia i sòlida
formació intel·lectual de
l’autora, sinó també en la
capacitat de ser arrodonits,
quadrats, acabats com si fóra
un llibre obert capaç, alhora,
de generar més preguntes: si
ens hi fixem, en la major part
dels 148 articles triats, gai-
rebé tots acaben amb una
frase conclusiva o amb una
pregunta. I pocs són els te-
mes que se li escapen: dividit
en set parts, Simó s’endinsa
tant en la política (Zaplana i

Aznar són possiblement els
polítics que més surten, i
més preguntes/garrotades
reben, doncs), com en els
drets humans, l’opressió na-
cional i lingüística o la in-
justícia social. Personalment
em quedo amb la primera
part, titulada La polis; la ter-
cera, El món per un forat; la
cinquena, Jo vinc d’un silenci, i
la setena, Per pensar. Tota una
proposta per sucar oli per a
un lector que vulga trobar
espais frescs per a la seua
consciència.

Com bé va dir M. Aurèlia
Capmany, i rescata bella-
ment J.M. Huertas al magní-
fic i sincer pròleg, “a la vida
s’està en una trinxera o en
una altra”. Efectivament, i
tots els qui llegim –i gau-
dim– cada dia dels mots d’I-
sabel-Clara Simó li donem les

gràcies més freturoses per-
què la seua tria ens nodreix
de més alè i de més forces per
poder seguir en la nostra
primera línia de treball (pe-
tita o gran, però primera lí-
nia) de manera compromesa,
atenta, sensible i temperada.
Un llibre, doncs, que vol ser
una tria pensada no sols per
comprendre els temps pre-
sents sinó també per com-
prendre’ns, talment com una
càrrega de profunditat diri-
gida contra les roques i les
ones de la nostra història
quotidiana.

Isabel-Clara Simó, En
legítima defensa. Els millors
articles de l’AVUI. Pròleg de

J.M. Huertas. Introducció de
Sílvia Muñoz d’Imbert.

Columna.Barcelona, 2003.

‘Júlia’ o l’elogi
de la dona forta

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

A
quest any en fa vint
de l’aparició de Júlia,
la primera novel·la
d’Isabel-Clara Simó i
la que alguns crítics

literaris consideren com la seua
obra més emblemàtica, al
temps que la defineixen com
un veritable clàssic de la litera-
tura catalana contemporània,
amb el component afegit de ser
un dels llibres més venuts de
tots aquests anys. Finalment,
Bromera ha aconseguit els
drets que pertanyien a La Ma-
grana i ha fet, contràriament a
allò que l’autora no va poder fer
amb l’editorial barcelonina,
una edició revisada amb una
reescriptura netament lingüís-
tica, eliminant algunes vacil·la-
cions de lèxic i (re)alcoianitzant el
text, és a dir, eliminant, sobre-
tot en els diàlegs, un cert allu-
nyament del llenguatge literari
del que es parla al carrer.

UNA OBRA ENCARA VIVA
No cal dir que una obra que al
cap de 20 anys segueix estant
viva als prestatges i a les mans
i ulls dels lectors és una verita-
ble fita. La resposta a quines
han estat les claus que ho han
fet possible podrien resumir-se
en el fet que el llibre presenta,
per una banda, una dona forta
com a protagonista, que crea
un fil continuador amb les po-
ques heroïnes –les rodoredia-
nes, per exemple– que havien
estat protagonistes en la nostra
literatura de postguerra; i, per
l’altre costat, perquè per fi una
escriptora ens parlava –i ens
parla– d’una dona que esdevé
cruel a causa d’uns prejudicis
socials, al temps que va saber
narrar amb mestria l’amargura
que va produir la revolució

anarquista contra el federalis-
me en un poble marcat per la
lluita de classes, una amargura
causada per la traïció a què
malauradament es veuen sot-
meses, al llarg de la nostra his-
tòria, les capes més populars.
L’escena, posem per cas, en què
li tallen el membre viril a l’al-
calde i el passegen pel poble pot
servir molt bé per resumir la
diversitat de plànols i d’inten-
cions que aglutina, i molt bé,
aquesta obra.

Molt sovint ens hem pre-
guntat d’on va sorgir el pensa-
ment de fer una novel·la com
Júlia. Com no podia ser altra-
ment, la idea va sorgir, tal com
la mateixa autora ens explica al
pròleg d’aquesta reedició, d’un
repte llançat per Joan Fuster,
que a finals dels 70, va dir: “A
veure quan un escriptor d’Alcoi
fa una novel·la sobre el petroli”.
Una idea que Isabel-Clara Simó
va assolir, tan amiga sempre
dels reptes, com a pròpia, tot i
que després el marc social no
fou sinó el pretext –l’incendi
amb petroli de la casa del batlle
pot ser-ne un bon exemple–

per a bastir un argument en
què la potència del personatge
central va deixar-lo en el segon
pla d’un entramat narratiu
molt ben estructurat i treballat.
La protagonista, doncs, esdevé
el prototipus d’una dona tre-
balladora que no es resigna a
una vida de misèries i malde-
caps sinó que desitja, amb totes
les seues forces, ser una senyo-
ra, amb tots els privilegis i
benestars que això comporta. I
per a ser-ho no dubtarà a posar
en marxa tota mena de calcu-
lades i fredes accions, fins que
el destí li brinda l’oportunitat,
que accepta sense dubtar, de
casar-se amb el patró.

SER L’ECO I EL CONTRAPUNT
Tenim, doncs, una dona que
deixa de ser un bon model fe-
mení per a esdevenir egoista,
calculadora i ambiciosa, al
temps que esdevé tant l’eco
com el contrapunt de la dolo-
rosa història d’uns éssers hu-
mans que, malgrat ser els per-
dedors individuals i col·lectius,
són un símbol de la lluita i
l’esperança que, malgrat les
adversitats, saben tenir les
classes més desfavorides.

En unes declaracions per al
monogràfic que la revista L’Illa,
de Bromera, ha dedicat a la
novel·lista alcoiana al número
34 (tardor d’aquest any), Isa-
bel-Clara Simó va manifestar:
“Em diuen que sóc bastant
procliu a la dona forta i evi-
dentment la Júlia és una mica
el paradigma de la dona que
superarà tot el que calgui per a
assolir els seus objectius”. Uns
objectius literaris que sí que
han aconseguit, i de bon tros,
una autora, una protagonista i
una obra que, parafrasejant
Serrat, fa vint anys que tenen
vint anys. Desitgem, per tant,
que aquesta nova edició revisa-
da i actualitzada de Júlia ens
permeta revisitar una autora
que ha sabut bastir ponts ben
forts amb el lector amb una ri-
quesa narrativa i una varietat
temàtica que, de ben segur, sa-
brà aguantar l’incessant pas del
temps.

Isabel-Clara Simó, Júlia.
Bromera. Alzira, 2003.


