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sedueix la història de fons, la de la
col·lisió entre els amants, contada al
llarg d’una vida.

L’agosarament de la novel·la consis-
teix, també, a fer treballar el lector, en
aquest món de l’«aprenga anglès sen-
se esforç», perquè òmpliga els buits i
relacione uns fets amb uns altre s ,
segons qui els conta, i perquè valore,
també, quins motius obscurs o transpa-
rents té aquell personatge quan esgri-
meix una determinada visió dels fets,
segons si encara els pot canviar o si ja
en parla des de l’altra riba. 

Alguns crítics han volgut aplicar a la
història la prova de la versemblança
del llenguatge —la versemblança en
l’art, una preocupació molt típica dels
seguidors de Víctor Ripoll—, i el ben
cert és que, malgrat que estiga embol-
callada d’aquests vestits que marcada-
ment pertanyen a una època de la nos-
tra història recent, el fil conductor més
rellevant de la novel·la és el que fa
referència a la citació amb què encap-
çalem aquest escrit: segons l’autor ide-
al, l’amor com a col·lisió, com a solitud
compartida, o com a simple enaltiment
de l’ego de cadascú. És a dir, que tot
el llenguatge emprat, tot aquest recar-
golament de recursos retòrics —com
pertoca a la gent de teatre, que viu
immersa, la major part del temps, en la
grandiloqüència dels textos morts—,
l’ha posat l’autor al servei d’una sola
causa de lirisme encès, de perplexitat
absoluta i, fins a un cert punt, d’impo-
tència. És una novel·la que costa de lle-
gir perquè, a tot arreu on no hi ha l’a-
nècdota concreta d’uns fets històrics o
socials, hi ha l’assaig desbocat sobre
l’existència, sobre com l’han afrontada
els que la miren des de la llunyania uni-
versal de la mort, o com la vivien con-
cretament, a través de les cartes, quan
hi estaven immersos. I precisament per
això, perquè ens exigeix aquest esforç,
és un text lloable d’un autor sense cap-
teniments, sense necessitats vitals que
l’empenyen a fingir, i amb l’autoritat
moral per arribar, des de la dada con-
creta, fins al despullament absolut del
llenguatge, en una lluita que guanya,
al meu parer, aquesta llengua literària
gràcies a la qual som, malgrat els min-
sos onze milions, una cultura equipara-
ble a totes les cultures excelses en què
ens emmirallen, sí, encara, com ho fan
els personatges de L’home que va esti-
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Esvaïda —o adotzenada, com vostès
vulguen— l’època daurada del mar-
xisme, la vella consigna de la lluita de
classes amb què hom mirava de cop-
sar el sentit de la història ens sembla
ara una recialla il·lusòria, d e m o d é, un
miratge en la història d’Occident. I
tanmateix, aquesta lluita encara hi és,
per més coartades evasives que ens
inventem. Val a dir que ara la lluita ja
no és, en gran manera, col·lectiva.
Des d’un punt de vista general, hem
deixat de tenir consciència de classe,
però encara maldem per pujar com
més va més alt en l’escalafó social. 

Hi ha moltes maneres d’ascendir
socialment. Gairebé totes, però, re s-
ponen al mateix patró: a una enganyi-
fa o, millor dit, a l’autoengany. La irre-
verència dels personatges del senyor
Escalante, posem per cas, trobaven en
l’adopció de la llengua forània —i
naturalment en l’abandó de l’idioma
p ropi— la drecera més ràpida per
pujar de «categoria» —no s’adona-
ven, però, com de coents re s u l t a v e n
als ulls de la classe que pre s u m p t a-
ment els adoptava. I una altra manera,
diguem-ne directa, d’ascendir social-
ment consisteix a allargar més el braç
que la màniga, és a dir, a inflar la des-
pesa per sobre del pressupost. 

Júlia, el personatge central de la
novel·la homònima d’Isabel Clara
Simó, canvia de classe social gràcies a
un casament pactat, una altra fórmula
habitual al llarg de la història. En un
principi ho farà a contracor, però aviat
descobreix que aquest és l’únic camí
que té per eixir de la misèria i acaba
acceptant l’acord subscrit per la seua
progenitora. A partir d’aquest moment,
el periple vital de Júlia té lloc en un
àmbit declaradament hostil. L’arribada
de Júlia provoca un sotrac profund dels
fonaments, de la jerarquia i de les rela-
cions de poder a casa dels Romeu.
Júlia serà considerada una intrusa, pit-
jor encara, una escòria i una maledic-

ció insubornables, i així li ho fan saber
de bon començament els fills i la
Dolors Santonja, mare de la difunta
primera esposa de Josep Romeu. Els
e n t rebancs, les malifetes i els buits que
li faran tots plegats, davant la indolèn-
cia del marit, no seran prou per des-
bancar Júlia del poder. La Júlia se sap
més forta perquè té la consciència de
classe ben present. És aquesta la for-
ça, la de la consciència de classe —a
pesar que aquesta s’expressa en nega-
tiu, a través del re c o rd dels seus orí-
gens—, la que li permet de resistir en
un context històric i en una conjuntura
que altrament no hauria pogut aguan-
tar: «Però tinc sang obrera. I per tant
sóc més forta que les senyores de nis-
saga. Jo puc fumar. I mai de la vida he
tingut un desmai ni he arreglat res amb
llagrimetes. Sóc de fusta de picar, jo».

El context en què es desenvolupa
aquesta història és el de l’Alcoi del
final del segle XIX;  l’Alcoi incipient de
la industrialització, de la bonança del
tèxtil, el de la Revolució del Petro l i .
Joan Fuster va tenir la pensada que
Alcoi necessitava una novel·la que
tractés el tema: la revolució i totes les
f o rmes de reivindicació de la lluita
o b rera. Una lluita que en aquell
moment era efervescent i que fou pro-
tagonitzada per sindicats, partits polí-
tics i moviments ideològics de tota
mena: anarquistes, comunistes, socia-
listes... Era el moment en què les clas-
ses subalternes prenien consciència.
Isabel Clara Simó advertí la demanda
de l’intel·lectual de Sueca, i la féu
seua. J ú l i a és la millor resposta a la
demanda que Fuster podria haver ima-
ginat mai. El re refons històric en què
s ’ e m m a rca aquesta novel·la primere n-
ca de l’escriptora alcoiana queda,
però, cal dir-ho tot, en un segon term e ,
p e rquè la trama té un pes més gran
que el context històric. Però tant hi fa.
Guanya la trama, doncs, el joc narr a-
tiu i la peripècia lingüística i literària.
I el resultat n’és òptim. L’esforç va
donar una novel·la esplèndida. De
vegades, una opera prima j u s t i f i c a
tota una carrera literària. Amb J ú l i a
descobríem el luxe d’una gran escrip-
tora que, per sort, va transcendir el
seu primer llibre i a hores d’ara ja ens
ha llegat una vasta i valuosa obra lite-
rària. Aquesta revisió que ha fet l’au-
tora per a commemorar els vint anys
de l’aparició de J ú l i a acabarà fent-ne
un clàssic de la literatura catalana
c o n t e m p o r à n i a .

Juli Capilla  

Master 
and Servant

Isabel Clara Simó
Júlia

Bromera, Alzira, 2003
304 pàgs.


