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L’escriptora valenciana Isabel-Clara Simó, feliç ahir a l’anunciar-se el Premi d’Honor de les Lletres.

ACN

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ L’escriptora Isa-
bel-Clara Simó (Alcoi, 1943) va 
ser distingida ahir amb el 49è 
Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes, dotat amb 20.000 
euros, pel seu “compromís amb 
la cultura del país”, i es conver-
teix així en la cinquena dona 
que recull aquest guardó en la 
història del premi –després de 
Mercè Rodoreda, Teresa Pà-
mies, Montserrat Abelló i Ma-
ria Antònia Oliver–, segons el 
veredicte fet públic pel presi-
dent d’Òmnium Cultural, Jordi 
Cuixart. 

Simó va rebre aquesta dis-
tinció com una certa reparació. 
Un punt final al “rebuig” i a la 
no-correspondència que, segons 
va confessar, ha sentit al llarg 
de la seua vida d’escriptora als 
Països Catalans. “Els he estimat 
amb bogeria i sempre he sentit 
que no era corresposta”, va afir-
mar l’escriptora, convençuda, 
ara sí, que “l’amor és mutu”. 

El jurat va valorar l’“obra 
immensa i extensíssima” pu-
blicada per Simó al llarg de 40 
anys en què ha conreat novel·la, 
poesia, assaig, periodisme, tea-
tre i guions de ràdio i televisió. 
Simó va lamentar que la seua 
escriptura ha estat objecte de 
burles i tòpics: “He donat la 
imatge, per ser dona i d’edat, 
que escric històries d’amor per 
a tietes, que escric per a dones, 
i m’he sentit rebutjada moltes 
vegades”. “De tota manera, no 
he abandonat, a cada bufetada 
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LITERATURA RECONEIXEMENT

n “Sóc independentista dels 
Països Catalans, no antiespa-
nyol, no odio Espanya: vull 
que siguem bons veïns i que 
el país tingui barreges”, va 
subratllar l’autora, que es va 
definir com una barreja de 
tradicions, cosa que veu com 
a “genèticament bo i cultu-

ralment esplèndid”. “Sóc una 
independentista amb moltes 
ganes de deixar de ser-ho”, 
va dir el recordar les difi-
cultats del català durant el 
franquisme, i va afegir que 
“l’independentisme no és 
una ideologia, sinó un estat 
al qual arribar”.

“Sóc independentista dels Països 
Catalans, no antiespanyola”

una mica més d’impuls”, va dir 
la guardonada, que va qualificar 
el reconeixement com el Nobel 
català. “El fet que aquest premi 
hagi estat capaç d’atansar-se a 
les dones crec que és de justícia 
perquè hi ha grans dones escrip-
tores”, va remarcar Simó, que 
ultima un poemari amb altes 
dosis d’erotisme i una novel·la 
juvenil, i també té al cap una no-
vel·la més ambiciosa. L’entrega 
del premi serà el 20 de febrer al 
Palau de la Música.

LES CLAUS

Llicenciada en Filosofia
z Isabel-Clara Simó va nàixer a 
Alcoi (València) el 1943. Es va lli-
cenciar en Filosofia a la Univer-
sitat de València (1965), on es va 
vincular amb els primers grups 
nacionalistes sota la mestria de 
Joan Fuster, i del 1972 al 1983 
va dirigir la revista Canigó, des 
d’on va treballar per donar veu 
a joves escriptors. La tardor pas-
sada es va convertir en la nova 
degana de la Institució de les 
Lletres Catalanes en substitució 
de Francesc Parcerisas.

Trajectòria literària
z El 1978 va iniciar la trajectòria 
literària amb la concessió del 
premi Víctor Català pel llibre És 
quan miro que hi veig clar (1979), 
i després va publicar Alcoi-Nova 
York (1985), Històries perverses 
(1992) –guardonat amb el pre-
mi Crítica Serra d’Or– i Perfils 
cruels (1995).

Una trentena de novel·les
z Autora de més de mig cente-
nar d’obres, entre les quals una 
trentena de novel·les. El 1997 va 
publicar Dones, portada al cine-
ma amb guió de Jordi Cadena i 
direcció de Judith Colell. I des-
prés d’aquest èxit va explorar 
el 2001 l’univers masculí a Esti-
mats homes (una caricatura). La 
seua última novel·la, Jonàs, va 
ser publicada l’any passat.

Premis literaris
z El 1993, va rebre el premi Sant 
Jordi de novel·la per La salvat-
ge. El 2001, va guanyar l’Andrò-
mina de narrativa per Hum... Ri-
ta!: L’home que ensumava dones. 
Premi Ciutat d’Alzira el 2007 per 
a El meu germà Pol i premi Tra-
jectòria el 2009 en el marc de 
la Setmana del Llibre en Català.

LLIBRES FILOSOFIA
AMADO FORROLLA

Presenten a Lleida un estudi sobre Llull i l’inquisidor Eimeric
❘ LLEIDA ❘ L’Institut Superior de 
Ciències Religioses de Lleida 
(IREL) va acollir ahir la pre-
sentació del llibre El lul·lisme 
davant l’inquisidor Nicolau 

Eimeric (Ed. Ende), un estudi 
del filòsof barceloní Josep Ser-
ra, exalumne de l’IREL, sobre 
la persecució de les idees de 
Ramon Llull a càrrec del teòleg 

inquisidor Nicolau Eimeric al 
segle XIV i el context històric, 
filosòfic, teològic i eclesiàstic 
en el qual es va desenvolupar 
aquesta persecució.

Jam session, avui a la Pinta de Sant Martí de Lleida

❘ LLEIDA ❘ El bar la Pinta de Sant Martí, a Lleida, acollirà avui una 
nova jam session de jazz (21.00 h) amb l’actuació de la cantant 
lituana Viktorija Pilatovic, acompanyada pel quartet format per 
Xavier Monge al piano, Jaume Sanchís al saxo, Ignasi González 
al contrabaix i Roger Gutiérrez a la bateria.

Revistes de la biblioteca de Solsona en sales d’espera

❘ SOLSONA ❘ La biblioteca Carles Morató de Solsona ha posat en 
marxa el projecte Llegeix+ amb mesures entre les quals destaca el 
repartiment de lots de revistes en sales d’espera de serveis públics 
de la ciutat, des de dependències municipals fins a serveis sanita-
ris. En el futur estudia estendre aquest servei a bars, restaurants 
i altres establiments.

Mayoral obre a Londres la mostra ‘Arts Revolutionaries’

❘ LONDRES ❘ La galeria d’art Mayoral de Barcelona, que va impulsar 
el lleidatà Manel Mayoral, obrirà avui a Londres l’exposició Arts 
Revolutionaries, un homenatge al pavelló espanyol de l’Exposició 
Internacional de París del 1937, on van exhibir les obres d’autors 
com Picasso, Miró, Calder i Julio González. Després de París i 
Barcelona, la mostra es veurà a Londres fins al 10 de febrer.

La Fira de Titelles de Lleida, en un festival de França

❘ BARCELONA ❘ Una delegació de certàmens de teatre infantil i juvenil 
de Catalunya i les Balears (entre els quals la Fira de Titelles de 
Lleida) difondrà els seus projectes al Festival Momix, del 26 de 
gener al 5 de febrer a Kingersheim, a l’Alsàcia francesa.


