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Doncs bé, pel que fa a la primera pre-
gunta, els obté, la majoria de vega-
des, d’Amazon.com, una llibreria vir-
tual de la qual es declara addicta. I
pel que fa al gust de llegir-los, la nos-
tra amiga és precisament una lectora
desacomplexada: «una lectora sense
manies ni prejudicis que llegeix el que
vol i quan vol» o «ella es limita a con-
sumir tot el que li provoca cert plaer
estètic, independentment de l’etiqueta
que porti penjada». 

No sabem si la seua capacitat de
foragitar els prejudicis, a l’hora d’en-
trar en una llibreria, és una capacitat
innata o apresa en cursets intensius.
La qüestió és que, sota la broma i l’a-
p a rença de frivolitat dels articles de
P i q u e r, hi jau tota una senyora
QÜESTIÓ: «on acaba l’art enciclopè-
dia i on comença l’art d’estar per
casa»; i, de re t ruc, ens planteja si
aquesta separació té la mínima
i m p o rtància o és un prejudici més,
una limitació intel·lectual/vital com
una altra.

Quan era una nena, a casa hi havia
pocs llibres i jo repartia el meu temps
entre l’escola, la televisió i el carrer. De
més grandeta, m’entrà la dèria de la
lectura i vaig voler llegir-ho tot: els clàs-
sics universals, els clàssics juvenils, els
clàssics contemporanis, els clàssics
catalans. Per això, per a mi, la lectora
desacomplexada va ser un descobri-
ment preciós: algú et diu que llegir
best-sellers o manuals d’autoajuda no
és cap pecat capital i, damunt, et
diverteix. 

Benvinguda sigues, doncs, per a
totes les ànimes que, com jo, vivíem
sotmeses a la tirania del cànon literari.
I és que en els articles de Piquer es per-
cep, des de la primera línia, que escriu
el que li ve de gust: les preferències i
les predileccions guien la ploma
—sempre esmolada— de l’autora. Són
articles francs i això els encomana
naturalitat, espontaneïtat, desimboltu-
ra, gràcia... 

Demà serà dijous i, com cada set-
mana, botaré del llit al quiosc per
comprar l’Av u i —me’l porten expre s-
sament, perquè a València no arriba a
tots els barris. Espere no passar la
f rontera i convert i r-me en una exclusi-
vista de b e s t - s e l l e r s i de llibres extra-
vagants, perquè jo també sóc obsessi-
va. De moment, ja sóc clienta
d ’ A m a z o n . c o m .

Alícia Toledo

«De fil de vint»,
motius de militància

Isabel-Clara Simó
En legítima defensa. Els millors

articles de l’Avui
Columna, Barcelona, 2003

358 pàgs.

El títol de la secció que firma diària-
ment Isabel-Clara Simó al diari Av u i e s
diu així, «De fil de vint», i és una
e x p ressió, com podeu imaginar, del
sector tèxtil, que féu d’Alcoi la «petita
B a rcelona» al segle XIX. Sota aquest
rètol, hi tro b a reu, els set dies de la set-
mana, els articles d’aquesta escriptora,
com se sol dir, «compromesa». Però,
abans que aquest adjectiu us faça esbu-
fegar amb un «ja hi som», caldrà que
ens aturem a destriar la veritable essèn-
cia de la militància, en el cas de Simó.

Simó prové del món de la filosofia i
de les lletres. La filosofia l’ha ensenya-
da a actuar lògicament, amb el sentit
comú: «¿Per què tants policies per a la
desfilada militar a Barcelona? La poli-
cia protegia l’exèrcit, la missió del qual
és protegir la societat; ¿i contra qui
protegia la policia l’exèrcit? Contra la
gent, contra la societat. Vet aquí un
cercle impossible, en pur estil Escher:
una escala que quan arribes a dalt ets
a baix». La realitat no és el que queda
del manyoc de fil després que hi ha
jugat el gat. La realitat, les coses, les
generen unes causes, una gent, i, mal-
grat que té moltes interpretacions pos-
sibles, de vegades, els fets són els fets.
Aquest punt de partida, diríem, essen-
cial, dota els articles d’Isabel-Clara
Simó d’una clarividència i d’una sol-
vència que l’envolta d’una legió de lec-
tors agraïts. Quan adopta aquest enfo-
cament (d’advocada de la gent, dels
perplexos ciutadans que som tots els
que no tenim algun càrrec), que és gai-
rebé sempre, ho fa amb la professio-
nalitat de l’advocat honest: tot el que
al·lega, mira de provar-ho. L’únic prin-
cipi que no respecta (què caram, el
paper és molt sofert!) és el de non bis
in idem, ningú no podrà ser jutjat dues
vegades per la mateixa causa: hi ha
polítics que mereixen que reiterada-
ment els diguen el que han fet mala-
ment, fins que se’n vagen. La mateixa

escola filosòfica que l’empeny a actuar
amb lògica estricta, i no pas amb la
lògica imperant, l’empeny a no ser l’al-
taveu de cap partit en concret, de cap
associació feminista en concret i de
cap branca concreta de la militància
lingüística. És una postura incòmoda
que l’obliga a pensar, perquè no té
una resposta prefabricada per a cada
situació, sinó que ha de confegir-la
amb les dades —les dels seus coneixe-
ments enciclopèdics i les dels mitjans
de comunicació— i amb la confronta-
ció d’aquestes dades amb la realitat, o
amb el raonament. 

Simó, dèiem, també prové del món
de les lletres, i per això la llengua, el
català, és, a més d’una eina de comu-
nicació —com ens diuen tots els defen-
sors del plurilingüisme que actuen a la
pràctica com a monolingües ferotges—
, una constructora d’un model de vida,
d’una cultura. Això vol dir que, quan
escriu —i això és el que la fa hereva
dels grans noms de l’articulisme diari
que apareixen a la introducció de S.
Muñoz d’Imbert—, ho fa pensant i
redactant en català, amb la nostra
estructura mental, que es tradueix en
un ordre concret dels elements que inte-
gren la frase, en una manca de retòri-
ca sobrera, gens adient al català, i en
unes expressions que, com aquell «de
fil de vint», manlleva del dialecte après
a casa i, també, amb les expressions
que ha après i que, com a persona
culta, incorpora a la parla. En tot cas,
mai no ens fa la impressió que llegim
un article refregit, ni que l’autora posa
veu a quelcom que han dit altres arti-
culistes en altres llengües. El llenguatge
que empra és originari, nostrat i, per
tant, directe, i això salva tots aquests
mots de la mort instantània al poal del
paper reciclat. És a dir, que només
això ja justificaria el recull dels articles.

Pel que fa al gènere, a més, desta-
quem la presència del jo de l’autora,
tan característic de l’assaig, però que,
gràcies a l’estil tan directe, incisiu, de
Simó, es converteix gairebé en un jo
radiofònic. Des d’allà, des d’aquesta
ràdio escrita que és la seua columna a
la dreta de la pàgina d’opinió, Isabel-
Clara Simó ens pregunta i ens fa
broma sobre la darrera giragonsa de
la mentida institucional; les darreres
preocupacions socials o de societat; la
darrera angoixa que ens hauria de fer
botar de la cadira.

En legítima defensa és el sumari dels
motius de militància d’una dona que
pensa.

Maite Insa


