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F"" un any i escaig tenia el gust de visitar aquest centre en

quali tat d' escriptor del mes : av ai, hl;, torno per presentar l' es

eriPtora�el mes d'oetubre,Isabel Clara Sim6. Si be 18. nomina

. entre ngsaltres. .

de narradors � poetes es en ara maJor1tar�ament formada per

homes, la qualitat de les representants que s" enfronten a

la tasca Ii ter�:ria des de la seva eondi eLo na t u.raL femenina ha

erescut roes intensament que el soi eomput numer-i,c vull dir que

tenim un esplet de escriptores _ admirables. I entre elles,

amb el m�rit afegit a la propia qualitat d'haver estat un exem

pIe de eontiRu!tat eombstiva, l'escriptora d'avui, Isabel Clara

Sim6.

Un dels serveis mes

la Institutie6 de les

� »,
bons que el programa Escriptor del Mes ,de

Ll etres Ca talanes fa, es La divulgaei6 de

figures que no estan publicitariament en primer pla,que no sur

ten sovint a les planes de la premsa,ni tan sols de l'especia-



litzada. Com haureu observat si no us limiteu a llegir tan sols;

les noti�ies esportives,hi ha uns artistes,uns autors, uns creadors

en suma,que no teaen dominB.ts els eircuits de le propaganda,i que

si s6n esmentats �s en virtut dels m�rits l.innegables que atresoren,

i que depassen totes les indiferencies i els oblits. . I aixb

despr�s que ba passat molt de temps. A aqueste autors, els eal

,

una dosi d.enginy,d'intel.ligeneia i de tremp molt superior ale
ciL .I

qui tenen un , servei de penetracio als mit jans • Tot amb
�

tot, quan triomfen,travessen qualsevol estlipid env�.

Es possible que la generositat d'esperit de la Isabel Clara em

retre�l'li un exoes de duresa en aquest eri teri. Sigui eo m sigui, la

nostra antors
no figura a la Historia de la Litera tura C'1.talana

en onze vols, d'Ariel,ni a la lIteratura Catalana d'Edicions 62.

L'exeusa:eal mes temps perque aquestes figures prenguin cos ,i ca-

Lern estudis previs per fixar-ne el Ildlc en e 1 panorama Ii terari.



no trobo gens forasenyada : personalment mes m'estimaria d'esser

La Isa bel Clara Sim6 es de les persones que t enen • fgual 0 mes
- -

t.r-ans par-enc i.a com a gerres humanes que no.La

de rc i.a immediata
de

La seva tasca liter ria. I be em

transcen-

pareix a

mi, aventurant �. criteri ultrancer,que sempre sera aixi. Cosa que

•

recordat com un esser entranyable,fidel als seus ideals, que no

co m un meravel16s escriptor •

•I\ra, d
I
escriptora ho eSI/.i trempada en el foe millor, que es

el del periodisme. Isabel Clara Sim6, a. baLnda les cml.l"'boracions

voldri.en
a la premsa ,que els _lectors mes'� sovinte jades, perq tB tenen

tothora forQa i inten.ci6, dirigi en el darrer periode de la seva

existencia8 autonoma la rewista
It' '"

Canig6 que originariament

mensual a Figueres,sota la direcci6 de 1 a nostra autora pass� a
'-...

ser setmanari a Ba r-c eLo na e1 197 1, i fou qual ificada de la pu-
'-.. .._..



Importa destacar aquest tret per tal com, entre

•

blicaci6 que mes clarament pla�ava en aquel Is anys dificils
......__..... \

les opcions indepententistes : va durar ,entre persecucions
ll. .,

»
i multes, fins e1, ng83. En certa manera Canl-go fou pastada de

cap a peus per la nostra autora,la vocaci6 comunicativa i pedago

gica de la qQCll es, en el terreny de l'ideari nacionalista,ro

busta i mai no desmentida.

els escriptors del mes -i per aqui ja n'han passat una colleta

alguns es manifesten p'tlram.ent, com uns 'agents Ld, teraris, i

aprmfiten el seu pas per aquesta tribun� publica per promoure

llobra que han feta : a banda que hi tinguin perfecte dret, em

• sembla a mi que tiambe haurien de pensar en el public q 00 tenen

al davant, i fer per manera que guanyi mes sensibilitat pel feno

men literari en general -la lectura,ni cal dir ,les avaluacions



o una novel.la-joe ,una transparent alenada expositiva i pob
tiea de eonflictes entre persones inter-relacionades de manera

molt espeeial,delicades i pastades molt literariament,i llibre

pel, qual jo tine ho confesso, un especial inter�s, els Ulls de

£lidi0..!, on la sabtilesa sobrevola la sang i les le�es l5�vies

fan una eelisti� mig ennuvolada de te16 de fons.

general� del femo�n de la ereaei6 -i que reforci la eonsei

�neia de eol.leetivitat activa en a marxa.�sabel Clara Sim6

te les idees elares en aqaest terreny com les hi te en el de la

p'ura fabulaei6 literaria,

De sempre aqUesta fabulaci6 ba pres perfils molt humans,un pre

text rie en la seva essbneia :les persones i el context tragi-e�mic

en qu� la vida les ha posades (Aleoi-Nova York); el desti indivi

dual i social dins ,per exemple,les grans convulsions de l'evoluei6

ind14strial,aprofi ta.nt els fets violents de It any 1873 a la seva

ciutat nadiua,Alcoi,eom a tel6 de fons de la realitzaci6 individual

(en refere�xo a Jmlia ,novel.la finalista del Premi Llnll.



t·

Una presentaei6, si 6$ llar�a es impertinent,i d6na com a

fruit exaetament el eontrari que es pretenia. Es l'autora qui
hi d:eatrar en contaete amb vosaltree. Per la seva inquieta pre-

�

senoia i testimoni en la nostra vida ool.lectiva,es una de les

tries mea encertades que podia fer la Instituci6 de les Lletres

Catalanes. Estie segur que despres d'eseoltar-la tots baurem la

mentat mo haver estat alumnes se�s,eneara que pel fet �e tenir-la

entre nosaltres ens arribi ja am besllum de la seva amistat.


