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L’autora d’Alcoi reflexiona sobre l’ofici d’escriure, la primera baula del llarg procés que
hi ha darrere un llibre. La creació artística és justament el tema del seu darrer llibre

● “Quan et lligues a la paraula escrita, ets
escriptor tota la vida”, afirma a Els racons
de la memòria (Edicions 62). Unes parau-
les escrites que li escauen com anell al dit a
Isabel-Clara Simó (Alcoi, 1943), autora de
més de 40 llibres i una presència gairebé
constant en la diada de Sant Jordi des que,
el 1983, va signar exemplars de la seva pri-
mera novel·la, Júlia. Aquest mes d’abril ha
fet 72 anys, i amb ella hem volgut parlar
no tant de la seva darrera novel·la,
L’amant de Picasso (Bromera), que també
ho fem, com de l’ofici d’escriure. Periodis-
ta prolífica, col·labora des de fa molts anys
amb El Punt Avui. També ha fet moltes
entrevistes, i aprofita una pausa de l’entre-
vistador per preguntar: “Em
puc saltar el teu guió?”

Evidentment!
Estic molt preocupada per la
literatura catalana, perquè jo
sóc filla d’una generació que
escrivíem pel plaer d’escriure,
no teníem comerç. Afortuna-
dament, un bon dia la literatu-
ra catalana també va comen-
çar a ser comercial, i per tant
tenim una estructura com
qualsevol cultura demogràfi-
cament petita. Però hem arri-
bat a un extrem en què vendre
llibres, o que siguin amens,
que atrapin o enganxin, és
més important que la literatu-
ra. I molta part de culpa la te-
niu els periodistes de cultura.

Cada dia es venen menys
diaris i sovint es demana als
periodistes temes més ’po-
pulars’...
Suposo que feu allò que toca
fer, i que hi ha excepcions en
tot. Però quan m’entrevisten i
em pregunten si el meu llibre
ha venut molts exemplars, no
m’interessa contestar. Si
comptes el temps que dedi-
ques a escriure un llibre i el
que en treus, l’hora et surt in-
finitament més barata que

“La realitat és al paper”

BERNAT SALVÀ

Isabel-Clara Simó. Escriptora

l’ofici més mal pagat. Si ho fas per peles,
l’has feta bona. Amb molts escriptors col-
legues comentem que tota la vida havíem
parlat de literatura, i ara parlem de quants
llibres has venut, quin avançament t’han
donat o quin agent literari tens. Això és
bo, vol dir que som normals, però ho hem
de compensar per un altre costat. Jo m’ad-
miro que molts diaris posen de portada el
mediocre. El periodisme és el reflex de la
realitat. Estem ficats en un món que no ha
sabut compensar prou bé l’entrada en el
mercat, hi ha aquests llibres que atrapen,
que serveixen per distreure, i això està bé,
però cal que se sàpiga que la literatura és
alguna cosa més. Em faig creus de veure
autors que admiro moltíssim que rara-
ment són citats a la premsa.

Per exemple?
Julià de Jòdar, Jordi Coca, són els primers
noms que em vénen al cap. Maria Barbal,
a qui se la cita una mica més, Robert Sala-
drigas, que és boníssim! Jo mateixa, si tu
vols, sense ser tan bona com ells. Se’ns
tracta de segona regional, i això no està bé.
Alguna cosa no hem fet bé com a país. Als
Estats Units tenen els més grans best-sellers
però també tenen els millors escriptors del
món. Suposo que no hem paït bé això de
passar tan ràpid del voluntarisme i la lite-
ratura nostrada al mercat.

Hem perdut l’equilibri.
Per excés de velocitat.

Com celebrarà aquest Sant Jordi?
El Sant Jordi és una fira, per
tant és un acte comercial, no és
un acte literari. Ens posem allà
en un taulell a vendre llibres.
Però li tinc una simpatia, i
quan els editors toquen el xiu-
let, hem d’anar-hi, és una festa
en què es belluguen molts lli-
bres de la indústria editorial.
Fa molt goig, fa molta il·lusió
veure la ciutat plena de llibres,
però no oblidem que és un acte
comercial.

Els breus instants de contac-
te amb el lector donen per a
molt?
Depèn dels casos. Hi ha simpa-
tia de part de qui et demana la
signatura i de qui signa, però és
tan breu... L’impuls del lector
es rep, i de manera molt grati-
ficant, als tallers de lectura, que
m’encanten. Allà hi ha perso-
nes que han llegit críticament
el teu llibre, i allà sí que pots
bescanviar opinions amb el
lector.

Com és el lloc on escriu?
Jo visc a l’Ametlla de Vallès, en
una casa molt gran amb jardí, i
hi tinc un despatx molt ample i
còmode, amb molts llibres.
Quan escric de debò, em mo-
lesta el paisatge, m’agradaL’escriptora al balcó de casa seva a Barcelona. JOSEP LOSADA
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més estar tancada. Però hem conser-
vat el pis a Barcelona, jo sóc urbanita.

Ha escrit amb ploma, màquina d’escriu-
re i ara amb ordinador...
Sí. Afortunadament la ploma la vaig subs-
tituir aviat per la màquina d’escriure, per-
què tinc una lletra tan horrible que no en-
tenia el que havia escrit. I que consti que
vaig fer tones de cal·ligrafia a l’escola!

Quan escriu una frase, la té ben pensa-
da o la refà deu vegades?
La refaig deu vegades.

Per tant, amb l’ordinador ha canviat la
manera de treballar...
Clar! Abans no es podia fer això. Però és
veritat que passava per diferents proces-
sos. Jo escric en dues etapes, com manen
els cànons. Primer faig un esquema, i això
no és encara literatura, però serveix per
recordar-te com són els personatges, què
faran... A l’hora d’escriure-ho, sóc massa
nerviosa, em precipito, i em va molt bé,
tant amb la màquina d’escriure com ara
amb l’ordinador (que és molt més fàcil),
refer les frases: rimes internes, verbs mal
situats... Des del punt de vista tècnic, m’és
imprescindible, i des del literari, també,
perquè m’agraden molt les metàfores, les
metonímies i les comparacions. Això ho
he après bastant dels nord-americans, que
són els mestres indiscutibles en aquest te-
ma. He observat que com més ho penses,
més ho rectifiques i més ho treballes, més

natural resulta. En canvi, si no ho treba-
lles, resulta artificiós.

Ha escrit sobre la influència que ha re-
but de Joan Fuster, Josep Pla... Quins
nord-americans l’han influenciat més?
M’ha influenciat molt la Generació Per-
duda americana, sóc una especial devota
de William Faulkner. M’enlluerna absolu-
tament. I m’enlluerna Julian Barnes, un
altre anglosaxó. Però també m’han in-
fluenciat els alemanys, com Peter Handke.
Faulkner em sembla inimitable, és un

constructor d’atmosferes, i això és el més
difícil, has de ser un gran escriptor. He-
mingway diu que la literatura és arquitec-
tura, no és decoració d’interior. Té raó,
però també és decoració d’interior, quan
busques la metàfora, la comparació...

Diu que els personatges de les seves
novel·les no se li assemblen. S’assem-
blen a gent que coneix?
Tampoc. En algun cas, però són persones
que conec poc. Jo escric ficció, i no
m’agraden les biografies ni els retrats. I si
faig un retrat, t’ho diré a la manera picas-
siana: la realitat és al paper, no allà fora.
Com deia un Picasso encara molt jove dels
seus quadres. M’agrada pensar, o intento
aconseguir, que la realitat sigui al paper, i
no a fora. Tot i que sóc una escriptora rea-
lista, no sóc surrealista o abstracta.

De tots els premis que ha guanyat, quin
li va fer més il·lusió?
Potser el més important que he guanyat és
el Sant Jordi [el 1993, per La salvatge]. Su-
poso que et refereixes a premis literaris,
però el que més satisfacció íntima m’ha fet
és que el meu poble, Alcoi, em nomenés
filla predilecta. De premis literaris en tinc
molts, però no perquè sigui molt bona, és
que tinc una edat, hi ha una nòmina d’es-
criptors i, quan entres a la roda, més o
menys van caient tots. No té massa mèrit.
Evidentment, si no et presentes, no els
tens, però jo m’hi he presentat, i he tingut
molts fracassos i alguns èxits.

Isabel-Clara Simó presenta aquest
Sant Jordi la novel·la L’amant de
Picasso (Bromera). La defineix
com “l’expressió novel·lada d’opi-
nions oposades de Gertrude Stein,
la intel·lectual més important de
principis del segle XX, i Palau i Fa-
bre, que veien Picasso d’una ma-
nera completament diferent”. El te-
ma de la creació artística li inte-
ressa “per raons òbvies”: “Tanta
creació és la literatura com la pin-
tura, tot i que sempre he pensat
que més enllà de Bach no hi ha
res.”

Opinions oposades
sobre Picasso

Isabel-Clara Simó viu a l’Ametlla del Vallès, però sovint baixa a la ciutat, i es defineix com a urbanita. JOSEP LOSADA




