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Isabel-Clara Simó: "El teatre és el baròmetre de la llibertat d'un país"

'Còmplices' és un monòleg, la confessió d'un home que ha matat la seva dona i des de la presó
explica la seva culpa

Toni Vall

És novel·lista, assagista i articulista, però encara no havia abordat el gènere dramàtic.
'Còmplices' (Bromera), que tracta dels maltractaments des del punt de vista d'un home culpable,
és el debut de Simó en aquest terreny.
Còmplices és el monòleg, la confessió d'un home que ha matat la seva dona i que des de la presó es
despulla davant del públic explicant les seves raons, passions i culpes, mostrant la seva humanitat.
L'obra va néixer com un encàrrec que l'actor Pep Cortès li va fer a Isabel-Clara Simó, proposant-li el
tema dels maltractaments de gènere com a punt de partida d'un text teatral. "Em va interessar posar-me
en la pell de l'home que explica la seva història, explorar què li passa pel cap i quina explicació es dóna
a ell mateix per justificar-se l'horrible crim que ha comès". Simó concreta que "hauria sigut molt fàcil
retratar un monstre, però no era el que m'interessava".
El mateix Pep Cortés és el protagonista del muntatge que es va estrenar a Granollers l'agost passat i
que es manté en gira pels Països Catalans. Cortés considera que és un text extraordinari que permet un
gran lluïment per a l'actor, ja que "permet fer arribar molta vida a l'especador, que és el que a mi més
m'interessa del teatre". Imma Ochoa, la directora de l'espectacle, es mostra molt satisfeta del resultat de
la posada en escena i de la visió que dóna d'una problemàtica social tan espinosa: "No és un psicòpata,
és un ésser humà jutge de la seva pròpia circumstància".
Tant Cortés com Isabel-Clara Simó valoren molt positivament la publicació del text, ja que l'edició
literària de textos dramàtics no està precisament en un bon moment. L'autora posa l'accent en la
"fantàstica" introducció de Salvador Batallé i Rodolf Sirera, un dels noms cabdals del teatre valencià
modern. L'autora de Julia i El gust amarg de la cervesa no té cap dubte sobre el valor del teatre: "El
teatre és un bon baròmetre del grau de salut i de llibertat d'un país". Amb igual entusiasme es manifesta
Josep Gregori, editor de Bromera, que destaca que Isabel-Clara Simó ha superat molt bé del repte que
Cortés li va plantejar, i més tenint en compte que no hi ha gaire dones que conreïn el gènere teatral: "És
una obra que colpeja les consciències. No fem prou de no ser maltractadors, hauríem d'adoptar actituds
que ens permetessin lluitar contra aquestes actituds", concreta Gregori.
Des de la seva estrena Còmplices s'ha representat a València, Manacor, Alacant i es preveu que a la
tardor pugui aterrar a Barcelona.

L´escriptora Isabel Clara Simó aborda la violència
de gènere en la seva primera incursió teatral.
Cristina Calderer.
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