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Practicant acèrrima de la
novel·la –“és el text dels
textos”–, l’escriptora Isa-
bel-Clara Simó es pren
l’elaboració dels contes
com un “divertimento”, al
mateix temps que els
reivindica com un gènere
literari al nivell de l’enlai-
rada novel·lística. A Tota
aquesta gent (Edicions
62) l’escriptora d’Alcoi
presenta un recull en tres
temps. El primer aplega
una sèrie de monòlegs in-
teriors a cavall entre el re-
lat dramatúrgic i narratiu,
“persones vulgars que ex-
pressen angoixes petites”.

El segon són set contes
contemporanis (menys
La rialla d’Èdip –una revi-
sió sui generis del mite de
Sòfocles–, dels anys sei-
xanta) en els quals Simó
ha intentat, més que un
argument, crear una at-
mosfera. Per acabar, un
conte més llarg, Le Cirque
de la Terre, dedicat a Vi-
cent Sanchis: “Va ser amb
ell que, tot veient un es-
pectacle del Cirque du So-

leil, em va venir la idea.”
Sense pretendre ser di-

dàctica o alliçonadora –“la
literatura ha de ser absolu-
tament inútil, un simple

plaer estètic”– Isabel-Cla-
ra Simó retrata la socie-
tat contemporània, el seu
malestar i contradic-
cions, seguint la petja

d’Alice Munro o Cormac
McCarthy, de qui es decla-
ra lectora. “Obviament
sóc filla de la meva època i
no defujo el que passa, sóc

una escriptora amb els
ulls cap enfora a qui li
agrada ficar el nas a tot
arreu.” Això, a banda que,
com l’Olga, un dels perso-
natges de Les germanes,
porta el periodisme a les
venes i li agrada estar al
dia del que passa, la qual
cosa es fa palesa, per ex-
emple, a Es regala pis.

Problemes de parella
El conte narra les peripè-
cies d’una parella amb un
fill petit que malconviuen
a casa dels pares d’ella. Es-
tan a l’atur i els han desno-
nat. Per casualitat, troben
un anunci al carrer en què
es diu que es regala un pis.
Darrere hi ha un empleat
de banc que, per venjar-se
d’haver-lo acomiadat, es
dedica a regalar els pisos
embargats per l’empresa.

Seguint els consells de
Virginia Woolf –“que no
us espanti cap tema”–,
l’autora aborda els senti-
ments pedòfils en un dels
monòlegs, descriu un
part concloent “És anti-
natural”, i en un altre
tracta del fracàs de l’edu-
cació: “Abans criaven les

criatures a base de maste-
gots i ara estan grassos,
idiotitzats i es passen el
dia jugant a la Play”, afir-
ma l’escriptora.

Què tenen en comú els
relats? “Parlen de nosal-
tres, que som uns infeliços
i uns fracassats, és l’arros-
segar els peus dels exèr-
cits que han perdut”, asse-
vera l’autora, que ja prepa-
ra una novel·la sobre l’ho-
mosexualitat masculina.

“Des que es va donar a
conèixer el 1978 amb És
quan miro que hi veig
clar, Isabel-Clara Simó ha
estat un dels referents
constants de la nostra
literatura”, comentava
ahir l’editora Pilar Bel-
tran. “Els contes del vo-
lum constitueixen un
fresc ric i viu del desencís
vital”, va declarar. ■
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Isabel-Clara Simó retrata les “nostres” humiliacions, fracassos i inseguretats a
‘Tota aquesta gent’, un recull de contes que pren el pols a la contemporaneïtat

Isabel-Clara Simó, ahir, durant la presentació de ‘Tota aquesta gent’ ■ JUDIT TORRES

“Abans criaven
la canalla a base
de mastegots
i ara estan
idiotitzats”,
diu l’escriptora

L’alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, va lliurar
ahir els premis Ciutat de
Barcelona a 20 persones i
organitzacions en reco-
neixement de l’aportació
a la cultura i la creativitat.
“Tots contribuïu que la
nostra ciutat vagi enda-
vant i que Barcelona sigui
una ciutat de cultura”, va
dir l’alcalde. “És impor-
tant que es conegui per
ser una ciutat olímpica i

turística, però sobretot
per ser una ciutat de cul-
tura, coneixement, crea-
tivitat i innovació i benes-
tar.” “Hem de ser una ciu-
tat que respecti els seus
creadors”, va apuntar de
la seva banda el tinent
d’alcalde de Cultura, Jau-
me Ciurana.

Entre els guardonats hi
havia l’actriu Clara Segu-
ra, el xef Albert Adrià i En-
ric Sòria per l’obra al Born
Centre Cultural –premi
d’arquitectura i urbanis-
me. També van distingir
Joan Carreras amb el pre-
mi de literatura i llengua
catalana per la novel·la
Cafè Barcelona, i Álvaro
Enrigue per la novel·la Joc

decisiu, en la categoria de
literatura en llengua cas-
tellana. Cal destacar que el
guardonat en la categoria
de projecció internacional
de la ciutat de Barcelona
va ser atorgat a un altre es-
criptor, Jaume Cabré, per
l’impacte internacional de
la novel·la Jo confesso.
Jordi Martín Lloret ha re-
collit el premi de traducció
en llengua catalana.

Altres premiats van ser
Javier Pérez Andújar
–premi mitjans de comu-
nicació–, Pere Capellà Si-
mó –Agustí Duran i Sam-
pere d’història de Barcelo-
na– i Curro Claret, per
l’exposició Un dilema,
l’art contemporani i la in-

versió en la incertesa,
mentre que Enric Iborra
va ser guardonat amb el
premi d’assaig. Pel que fa a
audiovisuals, el premi va
anar a parar a la producto-
ra Andergraun Films, i el
d’educació es va atorgar a
l’Institut Quatre Cantons

pel projecte pedagògic
Treball globalitzat. El pre-
mi de ciències de la vida va
recaure en William M.
Keyes per l’aportació en la
investigació de l’envelli-
ment cel·lular, i al grup Ga-
ia de la Universitat de Bar-
celona (UB) pel disseny de

la missió Gaia. El lliura-
ment es va fer al Saló de
Cent de l’Ajuntament en
un acte presentat per Xa-
vier Graset. Hi va partici-
par també Sílvia Pérez
Cruz, que va cantar acom-
panyada a la guitarra per
Mario Mas. ■
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Vint persones i
organitzacions van
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Una ciutat de “cultura,
creativitat i innovació”
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