
Novel·la 

Amb un punt de mala llet i un altre de
tendresa, Isabel-Clara Simó realitza, en
el seu últim llibre, Homes (Edicions Bro-
mera), una mena de «retable d’homes
contemporanis», una mostra d’instantà-
nies de l’univers masculí amb una bona
dosi d’ironia i d’enginy, de contundència,
però també de solidaritat, d’estima i de
tendresa. Tot prenent detalls d’ací i d’allà,
però sense basar-se en persones concre-
tes ni conegudes, aquesta perspicaç de-
glutidora de realitat, insaciable i implaca-
ble observadora dels seus semblants, reu-
neix en aquest darrer volum vint-i-dos his-
tòries curtes protagonitzades per homes. 

Homes de tot color i pelatge: víctimes i
victimaris, homosexuals, durs, insensi-
bles, tendres, triomfadors, derrotats, caò-
tics i meticulosos extrems…fins i tot, hi ha
lloc per a un maltractador i per a un gos i
un extraterrestre. Homes s’ha presentat
com el contrapunt d’una obra anterior
de Simó, Dones i que va constituir —ara fa
 anys que va ser publicada per Columna

i Bromera— un èxit rotund amb més de
. exemplars venuts i l’adaptació al
cinema i al teatre. Vista la bona rebuda,
Bromera li ha encarregat l’altra cara de l’es-
pill: un recull de contes protagonitzats
per tipus d’homes molt diferents, preci-
sament, per demostrar que no hi ha un
model únic. A l’escriptora, sembla
haver-li plantejat un repte, tant
personal com literari,el fet de
despullar l’univers masculí en
aquest nou llibre de relats i. De
fet, Simó confessa haver gaudit
fins i tot més que en l’escriptura
de Dones. 

El recull, doncs, presenta
tota una galeria de per-
sonatges masculins mit-
jançant els quals en-
frontar-se als estere-
otips. No cal buscar-
li, però, cinc potes
al gat… ni emboli-
car-se amb expli-
cacions feminis-
tes o psicoanalí-
tiques massa en-
revesades, tèrbo-
les o massa sos-

pitoses. Homes és un llibre que descriu en
clau d’humor els tòpics socials del gènere
masculí. 

Heu ací la seua gràcia o desgràcia, l’in-
terés o el desinterés que pot provocar,
l’acceptació o animadversió que pot com-
portar…però, com ens recorda la mateixa
Simó en declaracions recents i parafrase-
jant una altra escriptora, la Virgínia Wo-
olf: «que no us espante cap tema». I més
enllà d’afinitats o emprenyamentes, hi ha
una qüestió innegable darrere d’aquest tre-
ball, i és la tasca d’observadora de l’es-
criptora: s’ha fixat de debò en ells. Tots di-
ferents, però educats en els mateixos pa-
ràmetres: «si m’hi he acostat literàriament
parlant —comenta l’escriptora— ha estat
amb afecte, intentant entendre’ls i, de ve-
gades, és clar que sí, condemnant-los». I ací
rau el punt de denúncia del recull, no
tant de renya, sinó més aviat de voluntat
d’anàlisi, de plantejar-se que si els homes
—i també les dones—es comporten d’una

manera bastant global serà per al-
gun motiu. És aquest tipus de
comportament i de comenta-
ris que trobes al bar o a la pe-
rruqueria i on t’adones que hi
ha clarament un component
històric i cultural que gravi-

ta per sobre nostre. 
En aquest sentit,

Simó ens recordava, el
dia de la presentació
del seu llibre, «aques-
ta educació de pati
d’escola que tants es-
tralls provoca i con-

tinua provocant en-
cara», perquè només
admet un prototipus
de baró absolutament

inhumà i, per tant, to-

talment irreal: el decidit i competidor in-
cansable, que no plora, que és molt valent
i no té mai por a res. I malgrat l’estereotip,
Simó, que es declara «gata vella», confes-
sa haver-ne conegut i vist ben diferents. 

Aquesta ha estat, sens dubte, la seua fi-
nalitat, la de demostrar, que a pesar dels tò-
pics, no n’hi ha un model únic. «Els he vis-
tos xuletes —diu Simó—, però també do-
minats; violents, però també violentats;
triomfadors, però també derrotats. També
els he vist bojos d’amor i sensibles a les des-
gràcies de les dones. I, alhora, n’he trobat
absolutament mancats de qualsevol forma
de comprensió envers les dones i d’una in-
sensibilitat diamantina». 

I és que hi ha homes exacrables i homes
meravellosos i igualment passa amb les do-
nes. Això és així i a ningú li hauria de sor-
prendre, ni molt menys disgustar. Pel que
fa a la Simó, la seua habilitat és, sens dub-
te, la de saber mirar cap a fora i de fer-ho
amb la suficient freqüència i amb l’asiduïtat
necessària per tal d’estar actualitzada en
comportaments i vicis diversos de la gent.
La gràcia d’aquestes vint-i-dos històries
breus i incisives, la picada d’ull és que, al
llarg de la desfilada de personatges mas-
culins, serà fàcil trobar el retrat d’algun co-
negut nostre o, fins i tot, el d’un mateix.

POR ALÍCIA TOLEDO
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L’espill o llibre
dels homes

«Homes»… de tot color i pelatge són els protagonistes de la
nova novel·la que l’autora d’Alcoi i gran observadora del seu
entorn, Isabel-Clara Simó, presentarà en la Fira del Llibre. Un
espill de visió tendra, també crítica, amb voluntat d’anàlisi.

ISABELCLARA SIMÓ
Homes

EDICIONS BROMERA, 
COL·LECCIÓ L'ECLÈCTICA, 2010

PRESENTACIÓN FIRA DEL LLIBRE. DÍA 1. (18 H.)�
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ÁNGEL SAN MARTÍN ALONSO
La escuela enredada
EDITORIAL GEDISA 2010

El Doctor en Ciencias de la Educación en la Universitat de València ha realizado un
ensayo sobre las formas de participación en la Sociedad de la Información en el que
sostiene que la aproximación al conocimiento a través de las redes deslegitiman la propia
escuela. El ensayo analiza el funcionamiento de las TIC en los centros «desde una
perspectiva extraescolar para constatar que los medios de comunicación,
fundamentalmente, no están en las escuelas tanto para el logro de objetivos
pedagógicos, sino para hacerse presentes en la sociedad de nuestro tiempo».
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ARANTXA MARTÍN LÓPEZ
Cuestión de tiempo
EDICIONS DE LA UNED, COLECCIÓN INTERCIENCIAS, 2010

Cuestión de tiempo. La gestión del tiempo cronológico en nuestra cultura y su reflejo
en el lenguaje es el resultado de la tesis doctoral de la autora, que reflexiona sobre el
tiempo como concepto abstracto y concreto, «puesto que se identifica con nuestra vida y
nos hace tomar conciencia de que hay un fin, que es la muerte». Arantxa Martín López,
que firmará ejemplares de su libro en la Fira del Llibre mañana sábado, reflexiona sobre
«cómo vivimos inmersos en una cultura de la prisa, que se vuelca en el futuro, nos hace ir
permanentemente acelerados y nos convierte en víctimas del estrés».
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B. BATALLER, T. BROSETA, C. CANO, P. CASTELLANO, LL. GIMÉNEZ…
Contes i poemes que vénen de Mèxic
TÀNDEM EDICIONS, COL·LECCIÓ LA BICICLETA GROGA, 2010

Amb Il·lustracions d’Aitana Carrasco, el llibre és el producte de la gran idea de
recollir emocions i vivències en contes i poemes que escriptors i editors valencians com
Bernat Bataller, Teresa Broseta, Carles Cano, Pep Castellano, Llorenç Giménez,
Enric Lluch, Canto Nieto, Rosa Serrano, Fina Girbés i Jaume Pérez Montaner van
tenir després d’assitir a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (Mèxic) amb el
patrocini de l’AVL. Una festa literària plena de sentit, imaginació, humor i de poesia en
un llibre que es presenta a la Fira aquest diumenge 25 d’abril a les 12.30h.
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JUAN MARÍA CALLES
La escritura en libertad
ELLAGO EDICIONES, 2010

Todos los lectores que con este libro se acerquen por primera vez al universo
de Max Aub descubrirán el valor de una escritura llena de compromiso con la
vida, el pensamiento y la sociedad. Escritura como un gesto testimonial de
libertad y honestidad personal y artística; pero también un ejemplo de
obstinación en dar cuenta críticamente de una realidad, de un presente agónico
y de la memoria de un pasado trágico, sin renunciar a las creencias personales y
a la esperanza de un mañana más justo en un país más libre…
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Isabel-Clara Simó.
DANIEL GARCÍA-SALA


