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Por encargo

COMPLICIDADES

Carlos Marzal

iempre he defendido la hipótesis de que
escribir por encargo no es ni más ni menos
que procurarse una cita con las musas,
emplazarlas en un lugar concreto a una

hora determinada, mientras que esperar la llegada de
la inspiración representa un incordio: el hecho de de-
ambular por el mundo de la conciencia mendigando
unas migajas de creatividad, un fogonazo de las ilumi-
naciones del artista.

Fiarlo todo al capricho de las deidades no es un
buen negocio para el escritor, y mucho menos para el
escritor profesional. Por eso se acuñó la sentencia de
que la inspiración existe, sus visitas son reales, pero es
mejor que nos sorprendan trabajando, sentados en el
despacho de casa, con la pluma en la mano, frente al
ordenador. A fin de cuentas, el escritor inspirado
siempre tendrá necesidad de la sudoración, del es-
fuerzo simple y puro del remero, y el remero, el traba-
jador sudoroso de las palabras, siempre necesitará del
advenimiento de la inspiración para que su obra me-
rezca la pena. Son las dos caras de la escritura, que se
necesitan de manera recíproca, y que revelan la esen-
cia del arte, mitad mundana y mitad celestial, mitad
prosaica y mitad sublime.

Creo que el trabajo literario por encargo funda su
mala prensa en distintas razones. En primer lugar,

porque en el imaginario
del hombre de a pie, tan
poco dado a los excesos
emotivos, han calado
muy hondo —qué curio-
sos los hombres— casi
todos los lugares comu-
nes del romanticismo
edulcorado, en particu-
lar el que necesita ver en
el artista a un desintere-
sado visitador profesio-

nal de cementerios, una criatura supuestamente des-
interesada que vive del aire, sufre de crónicos amores
contrariados y anhela vivir entre ruinas más o menos
orientales coronadas de hiedra: alguien que no habla
nunca con los hombres y sólo escucha las voces de las
alturas, alguien que no debe descender jamás al pro-
saísmo de lo laboral, de lo retribuido.

En segundo lugar, porque existe la superstición de
que en el arte lo encontrado, lo hallado como por ca-
sualidad resulta más valioso que lo perseguido, lo
proyectado, lo que se debe a un plan. Como existe
también la superstición de adorar el malditismo —en
especial entre las mentes más burguesas, entre quie-
nes no soportarían la proximidad de ningún supues-
to artista maldito—, y creer por extensión que la es-
casez del creador constituye una garantía de calidad
frente a los autores abundantes, que es tanto como
considerar, sin ningún género de matices, que el
cuentagotas supone, en todas y cada una de las cir-
cunstancias, un instrumento superior al tonel para el
manejo de líquidos.

Confieso que me gustan los encargos, es decir, que
me gusta haber cumplido con ellos, haberlos termi-
nado, y que para mí representan una suerte de inspi-
ración infundida por terceros (lo que me lleva a pen-
sar si no será la inspiración una especie de encargo
sin dueño conocido). Confieso que me gustan los es-
critores que son capaces de aceptar encargos y con-
vertirlos en su fuente de inspiración: los dúctiles, los
flexibles, los dotados de recursos. Los que no hacen
ascos a nada, porque nada de lo humano les resulta
ajeno. Incluido el recurso de saber renunciar a los en-
cargos y quedarse mirando las nubes, por si pasa la
inspiración montada en ellas.
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econec que Els racons de la memòria és un
llibre que et va seduint alhora que avança la
lectura. El seu és un llenguatge nítid on es
manifesta l’estil de l’escriptora que també ha
sigut periodista. Isabe- Clara Simó no ha es-

crit unes memòries, ni una autobiografia, sinó més aviat
una sèrie d’evocacions i records personals de determinats
personatges capdavanters i no tan capdavanters de la cul-
tura catalana que, fet i fet, resulten suggeridors, sobretot
per la visió d’ells que ens ofereix l’escriptora. Sobre aquest
teló de fons esbossa quatre localitzacions vitals i simbòli-
ques que han marcat la seua biografia: Figueres, Barcelo-
na, Enlloc i Alcoi/València.

Caldria dir, d’entrada, que Isabel Clara-Simó, nascuda
a Alcoi l’any , és una figura de primera magnitud de
la literatura catalana actual, més enllà de la seua catalogació
com a representant de la narrativa dels anys setanta, amb
més de quaranta obres publicades i una impetuosa acti-
vitat cultural i periodística que l’ha convertit en una in-
tel·lectual de referència. És convenient precisar que els elo-
gis mai no són gratuïts, doncs l’autora ens alliçona en Els
racons de la memòria, justament, sobre els clarobscurs mo-
rals que podem trobar sota les superfícies, siguen perso-
nes o cultures, com la catalana; els seus personatges són
de carn i ossos, les evocacions combinen misèria i grandesa,
sens dubte els dos grans eixos de la condició humana.

Com a conseqüència d’aquest punt de vista, la veu de la
narradora no és dogmàtica ni queferosa o ressentida, ans
al contrari, ens ofereix des de les primeres pàgines autèn-
tiques perles en forma de frases que paga la pena reproduir:
«Des d’aleshores penso que divertir-se es més important que
fer pàtria; i que divertir-se tot fent pàtria és l’activitat
col·lectiva més plaent que existeix». Així, el seu discurs no
és pretensiós i la visió dels personatges que porta a col·la-
ció és sempre honesta i, en general, té un to d’afecte i ho-
menatge íntim. Tot i això, hom pot trobar cert aroma a amar-
gor i fracàs en determinades pàgines, en evocar projectes
i personatges malaurats o decepcions personals. En defi-
nitiva, podríem dir que la focalització moral de la narradora
és ambivalent, ben lluny de quasevol prejuí ideològic que
condicione la mirada. Si de cas, hi ha un indissimulat en-
tusiasme en la valoració dels mèrits personals i intel·lectuals
dels seus personatges, com un sentit homenatge a les per-
sones que ha conegut en la seua trajectòria vital i literària.

Una de les grans perles del llibre és el relat de la seua ex-
periència com editora i factòtum de la mítica revista Ca-
nigó. Setmanari independent dels Països Catalans, on el pe-
riodista que subscriu va escriure la primera crítica literà-
ria. Des de l’any  fins el  va dirigir un esplèndid set-
manari que als uns i als altres, per diverses raons, els va re-
sultar política i culturalment incorrrecte i, en morir, «l’ú-
nica protesta la va formular Jesús Prujà, diputat d’Esque-
rra Republicana al Parlament de Catalunya, amb qui no ens
unia cap mena de relació. Ningú més va dir ni un mot».
Aquest episodi és força significatiu: «Va ser una lluita àr-
dua, llarga, espessa i plena d’ingratituds (…) No formar part
de cap grup, no ser de cap capelleta, voler ser lliures, en
aquests dissortats Països fa moltíssima basarda (…) Sobretot
recordo de Canigó el cansament». Interessant el relat de la
seua experiència amb la cultura catalana en relació amb
aquest projecte editorial, una cultura on hi conviuen els «re-
bentaires», els «embaladits», els que «naden entre dues ai-
gües», els «entusiastes» i els «indiferents». Segurament, com
en qualsevol altra, però el seu testimoni és ben sucós per
als interessats en extraure conclusions.

L’edició de la revista Canigó, amb el seu marit Xavier Dal-
fó, li va permetre conéixer una gran quantitat de personatges
de la cultura catalana alguns dels quals apareixen en Els ra-
cons de la memòria. Paga la pena fer esment en la visió que
ens ofereix del pintor Dalí, de Josep Pla, «Pla era un de-
pressiu i un home ambigu», l’incident personal amb Jau-
me Miravitlles, la pulcritud de J. V. Foix, Ricard Salvat, qui
«va tenir la mala sort de néixer en un país —sap greu dir-
ho— en qué la vulgaritat i la improvisació tenen premi as-
segurat», Salvador Espriu, Maria Àngels Anglada, Maria Au-
relia Capmany, Manuel de Pedrolo, «un dels autors més
complets que hem tingut mai», Montserrat Roig, Marta Pe-
sarrodona…

Un altre dels punts d’interés és la visió que l’escriptora
d’Alcoi ens ofereix de Jordi Pujol. És clar que no es va en-
tendre amb ell: «La manca de mà esquerra de Pujol era es-
fereïdora; sorties de parlar amb ell i tenies ganes de pen-
jar la seua foto cap per avall del teu despatx». Del seu pas
per la Universitat Pompeu Fabra com a professora associada
no guarda bon record, «la vulgaritat intel·lectual, entre pro-
fessors, era tal que em fa angúnia descriure-ho». Arribats
a aquest estadi, Isabel-Clara Simó ens narra en un capítol
bastant breu, titulat «Enlloc», la mort del fill a causa d’un
accident de trànsit. Paraules i pàgines commovedores, no
cal dir-ho, encara que es tracta d’un tema a penes esbos-
sat. L’últim capítol, dedicat a València i Alcoi, és una
apassionada evocació de Joan Fuster i dels amics del País
Valencià, a més d’altres anècdotes i circumstàncies vitals
relacionades amb la infantesa de l’escriptora a Alcoi.
Comptat i debatut, Els racons de la memòria finalitza, com
no podia ser d’una altra manera, amb un apassionat cant
a l’escriptura, veritable passió de l’autora, que ens consta-
ta que és una necessitat i una forma de vida; «Escriure és
viure. No hi ha fugida ni escapatòria. No hi ha remei».
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Isabel-Clara Simó

Escriure sense escapatòria
Un llibre d’evocacions i records en què l’autora d’Alcoi relata la seua experiència
d’editora de la revista «Canigó», i retrata a figures com Dalí, Josep Pla, Espriu o Pedrolo.
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Isabel-Clara Simó (Alcoi, 1943).
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Existe la superstición de
que en el arte lo
encontrado, lo hallado
como por casualidad
resulta más valioso que
lo perseguido, lo
proyectado, lo que se
debe a un plan

Del seu pas per la Universitat Pompeu Fabra com a
professora associada, Isabel-Clara Simó no guarda
bon record: «la vulgaritat intel·lectual, entre
professors, era tal que em fa angúnia descriure-ho»


