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INTRODUCCIÓ 

 

Tant els estudis generals com els específics centrats en la figura d’Isabel-Clara 

Simó són escassos i contrasten cridanerament amb el gruix de la seua activitat literària i 

amb la rellevància que ha tingut dins el panorama cultural de les lletres catalanes. És per 

això que, aquesta tesi pretendrà aportar un estudi més minuciós i concís de bona part 

dels seus escrits, enfocat a analitzar els relats curts de l’autora. Aquest objecte d’estudi 

ve donat per dues raons fonamentals. D’una banda, el protagonisme evident que ha pres 

el gènere del conte en les darreres dècades dins la literatura catalana (tant pel que fa als 

reculls, com als estudis) i l’especial interés que l’autora dedica a aquests tipus d’escrits. 

De fet, Isabel-Clara Simó ens ha confessat que es tracta del gènere literari en què més 

gaudeix dins el procés creatiu.
1
 D’una altra, la possibilitat de penetrar dins els aspectes 

estructurals i estilístics que ofereixen els seus contes per tal d’encasellar-la dins una 

generació d’escriptores fructífera i, alhora, consolidada, de la qual formarien part 

autores com Maria Mercè Marçal, Maria Antònia Oliver, Montserrat Roig, Maria Mercè 

Roca o Carme Riera, entre d’altres. Però també caldrà esbrinar aquells elements que la 

singularitzen i la distancien dels seus coetanis. Per totes aquestes raons vam decidir 

titular aquest estudi El conte dins la trajectòria literària d’Isabel-Clara Simó. 

 Amb aquesta intenció, sembla convenient que en un treball d’aquestes 

característiques aparega una exploració del gènere de la narrativa breu que oferisca des 

de les visions analítiques més primerenques fins a les més actuals. Tanmateix, 

exposarem algunes de les nombroses definicions que s’han fet del conte i tractarem 

d’estudiar els vincles estrets que el lliguen amb la resta de gèneres literaris com la 

poesia, l’assaig o el teatre. Així, és evident que, a l’hora de fixar les fronteres entre 

novel·la i conte, haurem de prendre com a referència els diversos estudis que al llarg de 

molts anys s’han mantingut vigents, com per exemple el de Baquero Goyanes, Ortega y 

Gasset o Jaume Figueras, però, a més, caldrà aprofundir en l’opinió de la pròpia Isabel-

Clara Simó envers la diferenciació d’ambdós gèneres. D’aquesta manera, si atenem a la 

definició del conte de Julio Peñate, com «un sistema abierto, especializado en el 

tratamiento de la información, de creación humana y con una doble consistencia, física 

(forma impresa, material) y abstracta (representaciones intelectuales de tipo ficcional)» 

                                                 
1
 Al llarg d’aquest treball farem referència a un seguit d’aportacions d’Isabel-Clara Simó exposades en 

converses que hem tingut amb ella, com és el cas d’aquesta afirmació, oferida el 26 de setembre del 2013. 



12 

 

(PEÑATE RIVERO, 1996: 55), i analitzem la diversitat estilística de l’autora dins aquest 

gènere, així com el procediment informatiu que hi utilitza, podrem obtenir un resultat 

d’aquelles possibilitats que ofereix el conte desenvolupant les diverses consideracions 

que se’n desprenen des de diversos àmbits literaris, separats cronològicament i 

geogràfica.  

 En aquesta primera part de la tesi, dedicada a l’anàlisi detallada del conte, 

haurem d’afegir un grup d’aportacions que centren el seu estudi en les variacions del 

gènere, com ara la diferència entre conte popular i conte literari encapçalada per José 

María Merino, les diverses dimensions que poden adaptar els escrits de la narrativa breu 

(faula, al·legoria o paràbola, entre altres), o la connexió dels escrits dins de les 

compilacions apuntada per M. del Carmen Bobes Naves o per Vicent Alonso. A més, 

caldrà analitzar la disparitat i els vincles entre realitat i ficció, dos termes que molts 

crítics han pretés allunyar. Altrament, tractarem d’acumular aquells ingredients que 

ajuden a entreveure la definició del cànon del conte, com és el cas de l’oralitat. De 

manera paral·lela, seccionarem el elements que estructuren i conformen el gènere, ens 

detindrem en la consideració de la rellevància del punt de vista narratiu, de la concreció 

dels personatges, del temps, o de la diferència entre el tema i la trama dins dels relats.  

Amb tot, caldrà oferir una succinta visió històrica del conte, abraçant el conreu 

del gènere dins la literatura catalana des del Modernisme fins a l’actualitat i destacant 

els grans puntals del gènere en les nostres lletres que, alhora, han esdevingut fonts 

enriquidores en la ficció de Simó. No oblidem que l’autora, amb aquesta relació 

personal que tenia amb escriptors com Quim Monzó, M. Aurèlia Capmany, Margarida 

Aritzeta o Pere Calders, col·laboradors assidus en la revista Canigó,
2
 aprofitava 

l’avinentesa per intercanviar ideals i opinions per tal d’anar modelant l’estil dels seus 

escrits literaris que s’encetaran el 1979 amb el recull de narracions És quan miro que hi 

veig clar. Si intentem catalogar l’autora com a hereva d’una generació de grans 

contistes catalans, necessitarem oferir aquest panorama de manera efímera, ja que el 

nombre de conreadors d’aquests tipus d’escrits, prenent com a punt inicial el Víctor 

Català, és elevadíssim, tot i les dificultats que ha patit la llengua i la literatura catalana 

al llarg del segle XX.  

                                                 
2
 Isabel-Clara Simó va ser la directora de la revista en l’etapa compresa des del 1971 fins el seu tancament 

el 1983 i col·laboradora assídua en anys anteriors, ja que la dirigia el seu marit, Xavier Dalfó. 
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Així, tot i el desenvolupament del conte en català, el gènere no ha tingut tanta 

rellevància com s’esperaria i alguns crítics com Bàrbera Oliver asseguren que «el conte 

és un dels gèneres que menys protagonisme ha tingut en la història de la literatura 

catalana i sempre s'ha considerat com un gènere menor. És a dir, no ha estat com la 

novel·la o la poesia, que han estat el centre d'atenció en diferents moviment literaris» 

(OLIVER, 2007: 1). És per això que tractarem d’oferir una visió panoràmica que puga 

desdir aquests mots. Per tant, aquest primer punt ens servirà per tal d’enfocar l’objecte 

d’estudi, conéixer les possibilitats que abraça el gènere del conte des del punt de vista 

estructural, temàtic o narratiu, les característiques essencials que el defineixen o la 

tradició catalana en el seu conreu a partir del segle XX.  

 La segona part d’aquesta tesi està enfocada a detallar els aspectes biogràfics de 

l’autora, tot centrant-nos en els diversos escenaris que els basteixen (Alcoi, Figueres, 

l’Ametlla del Vallès i Barcelona) i en les figures més destacades que modelaren la 

figura d’Isabel-Clara Simó com a escriptora. Tot seguit, tractarem d’exposar un resum 

cronològic dels trets més importants des del punt de vista social, cultural i literari dels 

Països Catalans i ens fixarem especialment en el conreu literari dels segles XX i XXI, 

caracteritzat per la persecució, censura i repressió de la llengua catalana i dels seus 

artistes. Indefugiblement, haurem de fer referència a estudis de crítics com Àlex Broch
3
 

o Enric Bou,
4
 els quals han tractat d’establir punts en comú amb escriptors que, 

agrupats, conformarien una generació diferenciada de les altres. Tanmateix, tractarem 

de classificar l’autora en grups d’escriptors amb què ha conviscut i ho focalitzarem des 

de diverses òptiques: factors cronològics, estilístics o, ideològics, entre d’altres. Així, 

aquest punt ens servirà de referència per tal d’entendre les influències culturals i socials 

que rep l’autora en la seua formació com a periodista i escriptora a més de relacionar-les 

amb els seus escrits.  

 La tercera part, que és la més extensa, comprén l’objecte d’anàlisi d’aquesta 

investigació. Abraça l’estudi exhaustiu dels contes d’Isabel-Clara Simó. De fet, tenim 

presents les conclusions extretes de la memòria de llicenciatura,
5
 en què manifestàvem 

que l’autora defensava una ideologia nacionalista, independentista i feminista, que 

                                                 
3
 Vegeu les obres d’ Àlex Broch  (1980): Literatura catalana dels anys setanta (1980), Literatura 

catalana dels anys vuitanta (1991) i 70-80-90 (1992) citades a la bibliografia. 
4
  Consulteu l’obra d’Enric Bou, Panorama Crític de la Literatura Catalana (2011). 

5
 Memòria de llicenciatura llegida el 19 de setembre del 2012 en la Universitat d’Alacant titulada La 

construcció ideològica i la reflexió artística en l’obra de no ficció d’Isabel-Clara Simó.  
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mostrava una preocupació latent per la salut de la llengua i la cultura catalana arreu dels 

Països Catalans i que reivindicava els drets humans de la llibertat i de la igualtat. A 

partir d’aquestes afirmacions, parlàvem d’una prefiguració en la narrativa de l’autora on 

destacarien personatges femenins lluitadors, valents, indignats amb el seu entorn, 

contraposats amb els masculins caracteritzats per una vanitat aclaparadora i un apetit 

sexual excessiu.  

Així, doncs, a partir d’aquestes afirmacions analitzarem la part pràctica, és a dir, 

la seua narrativa, i més concretament, els relats breus, i farem cas de l’afirmació de la 

investigadora Natasha Leal quan comentava que en els seus contes «hi trobarem moltes 

pautes que ajudaran a entendre no només la seua narrativa, sinó també el seu perfil 

estilístic com escriptora» (LEAL, 2000: 16). Atenent a la definició que dóna Simó del 

mot conte com «una pinzellada de la realitat o un univers pintat en quatre pinzellades»,
6
 

tractarem d’informar de la metodologia escaient en aquesta investigació, creient 

convenient explicar que inclourem dins aquest grup tots els relats reunits en les diverses 

compilacions que, fins aleshores, ha publicat l’autora: És quan miro que hi veig clar 

(1979), Bresca 1985), Alcoi-Nova York (1987), Històries perverses (1992), Perfils 

cruels (1995), Dones (1997), Angelets (2004), Homes (2010) i Tota aquesta gent 

(2014). A més, també examinarem l’obra dispersa de l’autora, ço és, els diversos relats 

que ha publicat en antologies compartides amb altres escriptors que mantinguen, o bé 

una temàtica comuna, com ara El viatjant (1994), inclòs dins un grup de contes on el 

mitjà de comunicació de la ràdio pren protagonisme,
7
 o bé una estètica comuna com és 

el cas de Gossos, La depilació i La glòria (2007), reunits en una compilació de matèria 

eròtica.
8
 Inclourem també aquelles aportacions a la premsa escrita que prenen 

l’estructura de contes, sobretot aquelles que apareixen, any rere any, en dates tan 

característiques com el dia de Nadal o el dia de Reis.  

També tindrem en compte tot l’univers narratiu que l’autora ha anat bastint a 

partir de les seues novel·les al llarg dels gairebé quaranta anys de trajectòria dins la 

literatura catalana, ja siga de narrativa per a adults com de narrativa per a joves, i 

analitzarem detingudament totes aquelles aportacions als nombrosos pròlegs d’obres 

                                                 
6
 Vam tractar de preguntar a l’escriptora la definició del gènere condensada en unes poques paraules. 

Simó, amb aquests mots creu que ha tractat de resumir el caràcter del conte en una conversa amb 

l’escriptora el 26 de setembre del 2013. 
7
 La meva ràdio: 10 històries de cada dia (1994). 

8
 Directe al gra (2007). 
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d’altres escriptors, així com les petites incursions de Simó dins el gènere dels aforismes. 

Cal dir que també ens serviran d’utilitat la resta d’obres realitzades per l’escriptora, com 

ara, les dues obres dramàtiques, Còmplices (2004) i La visita (2012), altres obres 

compartides amb artistes de diversos àmbits artístics, ABCDARI (1995),
9
 així com 

algunes entrevistes realitzades als mitjans de comunicació de la ràdio i de la premsa 

escrita que complementaran el nostre estudi.  

Una vegada analitzats tots els relats de l’autora, hem decidit orientar l’estudi cap 

a un procediment estructural i temàtic, ja que hem observat uns trets comuns evidents 

susceptibles d’ésser agrupats dins aquesta classificació. Al mateix temps, hem rebutjat 

la possibilitat de realitzar un altre tipus d’anàlisi dels contes, com ara la diacrònica, ja 

que no observem una evolució estilística evident de l’autora en els seus contes. A més, 

tractarem de corroborar la seua plasmació a la literatura d’algunes observacions 

ideològiques de la pròpia escriptora i podrem completar aquest estudi amb les 

nombroses aportacions que diversos estudiosos n’han realitzat. Dins aquest índex, hem 

distingit els contes de base fantàstica i de ciència-ficció, els de base policíaca i els de 

base psicològica en el primer grup i, pel que fa a la temàtica, observem matèries 

comunes com el feminisme, l’erotisme, la infantesa, la vellesa, la reflexió històrica i 

social i l’ús de la intertextualitat, amb relats metaliteraris, per donar més efecte 

expressiu i rellevància als seus contes.  

Com que pràcticament la totalitat dels relats breus de Simó desprenen trets 

propis de les estructures bàsiques dels textos psicològics, a banda de barrejar-los amb 

aspectes temàtics com l’erotisme o la infantesa per exemple, hem cregut convenient 

incloure un bloc que, a mena de comentari de text, analitze minuciosament els trets 

principals del gènere citats en la primera part de la tesi: focalització, estructura, 

personatges, espai, temps, entre altres. De tots ells, destacarem aquells aspectes que 

criden més l’atenció en la narrativa de Simó, com ara els monòlegs interiors i el 

multiperspectivisme des del punt de vista de la focalització, l’estructura lineal amb final 

sorprenent i colpidor des del punt de vista vertebrador, el tracte de les relacions 

humanes, les conductes i les actituds, des del punt de vista dels personatges, les 

                                                 
9
 Obra on interactuen les poesies d’Isabel-Clara Simó i les imatges pictòriques del pintor alcoià Antoni 

Miró. Així, cadascuna de les lletres de l’abecedari prenen protagonisme en aquesta col·lecció, ja que 

Isabel-Clara Simó basteix una poesía que caracteritze aquesta lletra i, posteriorment, Antoni Miró realitza 

un quadre vinculat amb el poema. Si voleu aprofundir més, consulteu la nostra memòria de llicenciatura 

llegida el 19 de setembre del 2012 en la Universitat d’Alacant titulada La construcció ideològica i la 

reflexió artística en l’obra de no ficció d’Isabel-Clara Simó. 
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vicissituds dels escenaris urbans que influeixen en la personalitat dels protagonistes des 

del punt de vista de l’espai, o el pas del temps que va afectant les destreses dels éssers 

humans. A més, cal esmentar que hem afegit un punt en què les variables espai-temps-

personatges es barregen en alguns punts com ara l’anàlisi d’elements simbòlics que 

impregnen el relat o la tortuosa lluita dels protagonistes per tal de cercar la llibertat en 

uns escenaris que els angoixen, caracteritzats per unes pressions socials contràries.  

Caldrà mencionar que els reculls realitzats, bé per l’autora, bé per l’editorial o el 

seu responsable, han tractat de reunir relats agrupats sota la mateixa tònica. És el cas 

d’Angelets (2004) en què els xiquets narren els seus contes a uns destinataris adults que 

no els entenen. O el cas de Dones (1997) i Homes (2010), dues compilacions de relats 

que examinen el comportament dels individus, tant del sexe femení com del masculí, 

davant les sopreses i adversitats que va deparant-los el cicle vital. No obstant això, cal 

mencionar que hem analitzat els contes de manera individual, sense establir lligams amb 

d’altres i sense tenir en compte en quina compilació hi figuren. De totes les línies 

temàtiques, el vessant feminista arreplega un nombre més extens de relats i dota la dona 

com a autèntica protagonista dels contes de l’autora. Així, en cadascun dels apartats 

d’aquesta investigació tractarem d’ajustar-nos a la matèria imperant en ella. Ara bé, dins 

les notes a peu de pàgina ens prendrem la llibertat d’afegir informació relacionada amb 

la resta d’obres de l’autora així com de comparar els relats amb altres realitzats per 

especialistes del gènere al llarg dels segles, ja siga dins les lletres catalanes o dins les 

lletres internacionals. Quedarà, doncs, per a un futur l’anàlisi contrastiva entre les 

novel·les i els relats breus de l’autora.  

Amb tot, a partir de l’anàlisi minuciosa dels relats breus de Simó i dels escassos 

estudis que se n’han realitzat, arribarem a un seguit de conclusions deductives que ens 

ajudaran a bastir el seu ideari literari dins la concepció del gènere narratiu del conte, així 

com els punts en comú que imperen dins dels seus escrits que, alhora, són tan necessaris 

per a interpretar el món dels relats breus des d’una òptica trencadora i innovadora. La 

investigació, a més, estarà completada amb uns annexos que inclouran, d’una banda, 

tots els contes examinats per a la seua confecció detallats temàticament; d’una altra, un 

inventari detallat de totes les publicacions de l’autora; i, finalment, un altre inventari 

dels premis rebuts, ja siga per les seues obres, ja siga per la trajectòria.  
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Pel que fa a la bibliografia utilitzada, hem tractat de diferenciar cinc apartats: en 

primer lloc, els textos d’Isabel-Clara Simó editats i publicats que hem utilitzat; en 

segon, aquells estudis relacionats amb la figura de l’escriptora, és a dir, tots aquells 

ítems que han investigat sobre els aspectes biogràfics d’Isabel-Clara Simó, sobre els 

aspectes globals de la seua concepció literària o que han reflexionat sobre alguna obra 

en concret; en tercer lloc, tots aquells estudis que han indagat en la noció del conte com 

a gènere literari i que han tractat a fons la matèria; en quart, aquells textos que han 

tractat d’examinar la literatura catalana des de tots els seus angles i que, de manera 

global, ens han ajudat a establir concomitàncies entre els diversos representants de la 

narrativa breu catalana a partir d’inicis del segle XX i la figura del nostre objecte 

d’estudi; per últim, una darrera secció que inclourà altres estudis consultats.  

En aquesta introducció, ens agradaria també incloure unes anotacions d’algunes 

dificultats que ens hem anat trobant en la seua elaboració. D’una banda, la unificació 

d’un nombre elevat de relats breus de l’escriptora que es mantenien dispersos en 

diverses compilacions i que hem anat localitzant amb l’ajuda de la família Simó-Dalfó. 

Observem així que la producció d’Isabel-Clara Simó engloba un total de 114 relats 

breus a més de 43 microcontes, un nombre prolífic que s’obté unificant els contes dels 

seus reculls, els publicats en obres disperses de col·laboracions i els publicats en 

diversos mitjans de comunicacions escrits. D’una altra banda, el fet que l’escriptora 

continue en actiu ens limita a investigar tots aquells relats que fins aleshores han estat 

publicats i, per tant, tot i que actualment hi ha milers de publicacions en format escrit o 

digital, els estudis sobre l’escriptora són escassos. Per tant, la nostra investigació ens ha 

dut a recolzar-nos en alguns d’ells i a formular hipòtesis basades majoritàriament en la 

deducció. A més, hem consultat en l’hemeroteca, on l’escriptora, al llarg dels anys i dins 

la seua faceta de periodista, ha anat publicant «articles-contes» d’una manera fluida.
10

 

 

 

 

                                                 
10

 Caldrà mencionar la col·laboració del seu marit, Xavier Dalfó, que ens va habilitar l’entrada al seu 

arxiu i ens va facilitar tots els números de la revista Canigó, per tal de mostrant-nos la visió de la Simó 

periodista i els seus inicis literaris. També agraïm, l’amabilitat de l’escriptora, amb qui vam poder 

consultar en persona diverses qüestions de la nostra recerca.  
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1. APROXIMACIONS A LA NOCIÓ DEL CONTE 

 

1.1 Definicions del gènere conte i la relació amb altres gèneres 

 

Tenint com a referència l’escriptor de relats breus Pere Calders, Isabel-Clara 

Simó defineix el gènere conte com una instantània: «El conte és com un flash, el tens o 

no el tens, és com una pintura impressionista, o com un univers pintat en quatre 

pinzellades i alhora és una cosa molt flexible».
11

 Però, què és un conte? Sense dubte, es 

tracta d’un gènere de difícil definició. Així, tractarem de revisar, en primer lloc, l’origen 

del mot i, amb aquesta intenció trobem la definició de l’estudiós Alfred Sargatal: «la 

paraula conte, des del punt de vista etimològic, ve del verb contar, i aquest, igual que 

comptar, deriva del llatí computare, en el sentit d’«enumerar una sèrie de coses 

passades semblants» (SARGATAL 1987: 23), o, més concretament, «narrar fets que han 

succeït»».
12

 Sargatal, amb la voluntat de matisar el concepte actual de conte, ha optat 

per preponderar la segona accepció i l’ha modelat de la següent manera: «Narració, 

generalment breu, d’un fet o d’una sèrie de fets reals, llegendaris o ficticis, amb la 

intenció d’entretenir, divertir, moralitzar, etc.». Hem de tindre present que aquest gènere 

ha estat conreat des dels orígens de la literatura i que, antigament, aquests relats, a 

banda de tindre un to popular i un caràcter oral, posseïen una finalitat al·legòrica i 

moralitzant. Amb la intenció de diferenciar els dos conceptes del mot, el crític Baquero 

Goyanes tracta d’acotar més el terme mostrant-nos la diferència entre «conte» i «conte 

literari».
13

 Aquest darrer el defineix com: 

un preciso género literario que sirve para expresar un tipo esencial de emoción, de signo muy 

semejante a la poética, pero que no siendo apropiada para ser expuesta poéticamente, encarna en 

una forma narrativa próxima a la de la novela, pero diferente de ella en técnica e intención. Se 

trata, pues, de un género intermedio entre poesía y novela, apresador de un matiz semipoético, 

seminovelesco, que sólo es expresable en las dimensiones del cuento. (BAQUERO GOYANES, 

1998: 24)  

                                                 
11

 En aquesta conversa amb l’escriptora el 23 de març del 2014 ens defineix el gènere del conte d’una 

manera més completa que l’anterior, realitzada un any abans.  
12

 Segons Sargatal, aquest origen ha estat extret del Diccionari etimològic i complementari de la llengua 

catalana, de Joan Coromines (1980-1991).  
13

 Baquero Goyanes situa l’origen de la definició del conte literari en el segle XIX. Hem de tindre present 

els difícils límits que mantenen en aquest segle la novel·la i el conte literari. Aquest darrer, tot i veure’s 

relegat a un segon terme, manté trets que en faciliten la seua difusió, sobretot a la premsa, com ara el seu 

caràcter breu. El seu cost, a més, en facilitava l’adquisició.  
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És evident que Baquero Goyanes tracta d’acostar-nos a aquesta simbiosi entre el 

conte, la poesia i la novel·la, només diferenciada per la tècnica i la intenció dels relats. 

Diversos crítics han corroborat aquesta teoria, com és el cas de l’escriptor Ignacio 

Ferrando.
14

 Ara bé, si tornem a aquells inicis del mot com a conte literari, podem 

observar que els escriptors tenien una gran dificultat a l’hora d’estabilitzar el terme, 

però tots tenien en comú que s’hi fixaven en un dels seus trets principal, la brevetat, per 

tal de definir-lo. Per la seua banda, l’estudiosa Ángeles Ezama Gil recull una gran 

diversitat de termes citats per molts d’ells: «―novelas relámpagos‖, ―cuentos 

pequeñitos‖, ―microscópicas‖, ―cuentos de un minuto‖, ―pequeñas historias‖, 

―efímeras‖, ―instantáneas‖, ―cuentos breves‖, ―relatos breves‖ o ―narraciones al vuelo‖» 

(EZAMA GIL, 1992: 26). En estudis més actuals, el crític Eugenio Maqueda
15

 parla de la 

idoneïtat del terme relat breu per referir-se al gènere del conte en contraposició al de 

conte literari, tot i les contradiccions que arrossega el terme, ja que tots els contes són 

uns relats breus, però no tots els relats breus són uns contes. D’altres com Fernando 

Quiñones
16

 sostenen que cal reservar el terme conte per a la literatura infantil i de 

caràcter oral i el de relat o narració per a la resta. Aquesta vacil·lació i dificultat a 

l’hora d’encasellar i fixar el gènere ha comportat la possibilitat que molts d’ells 

renuncien a aquesta tasca. És el cas d’Alfred Sargatal que assegurava que, tot i haver-ne 

un gran nombre de definicions, «no n’hi ha cap que acabi de ser satisfactòria al cent per 

cent, és a dir, que reculli tota l’heterogènia casuística del gènere» (SARGATAL, 1987: 22) 

i, per tant, totes estan condemnades al fracàs. Un altre escriptor com Javier Cercas 

manifestava que tot el món sap el que és un conte però li feia la impressió que ningú sap 

molt bé el que és.
17

  

Amb aquesta disparitat d’opinions, tractarem de fer cas a alguns dels trets 

canònics del gènere per tal d’oferir-ne una definició panoràmica i completa. És el cas 

del caràcter breu, com bé apuntava Isabel-Clara Simó en la seua descripció citada a 

l’inici d’aquest apartat. Segons l’estudiós Josep M. Balaguer:  

                                                 
14

 Vegeu l’entrevista de Francisco Rodríguez Criado a l’escriptor en la pàgina web, dins la qual 

observarem també una petita introducció sobre la seua trajectòria literaria així com també de la seua 

biografia: http://narrativabreve.com/2014/06/entrevista-ignacio-ferrando.html#more-16926 
15

 Consulteu l’article d’Eugenio Maqueda «Cuento frente a relato borgiano. Nociones teóricas» (2001: 

619-620). En ell, el crític ens raonarà la seua opinió sobre la idoneïtat del terme «relat breu».  
16

 Segons ens informa Pulido Tirado en el seu article «La teoría del cuento en la España de los años 

noventa. Un balance» (2001: 564). 
17

 Aquestes paraules de l’escriptor Javier Cercas les recull Eugenio Maqueda al seu article «Cuento frente 

a relato borgiano. Nociones teóricas» (2001: 620). Com a recolzament a la seua exposició també recull 

altres teories com ara la de Gabriel Mora o la d’Antonio Muñoz Molina, entre altres.  

http://narrativabreve.com/2014/06/entrevista-ignacio-ferrando.html#more-16926
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la brevetat representa un principi que pot ser reduït a un conjunt de procediments a través dels 

quals seria realitzable el principi estètic de la claredat. En aquest sentit implicaria la utilització 

d’uns recursos que podríem definir per passiva: eliminació del decorativisme, de figures 

retòriques supèrflues i de tots aquells elements del discurs que impedeixen realitzar de manera 

directa i sense entrebancs un objectiu comunicatiu, sigui del tipus que sigui (BALAGUER, 1998: 

143)  

Per tant, aquest tret pot associar-se a una sèrie de gèneres com els aforismes, els 

microrelats o els contes en oposició amb la novel·la, que moltes vegades la refusa. 

L’estudiós Gérard Dessons exposa una tipologia
18

 de les diverses formes breus 

existents: per una part, els enunciats i formularis (proverbis, màximes, lemes, 

pensaments); per altra, les fragmentàries (notes); i en darrer lloc, els petits gèneres 

(conte, faula). 

 De fet, l’escriptor que pretén construir un relat ha de tindre present aquesta 

màxima de la concreció, així com explica l’estudiosa Montserrat Palau: «la concreción, 

la eliminación de algunos recursos secundarios por una localización más centrada y más 

directa en un motivo que puede ser muy diverso».
19

 Palau, a més, defensa una idea molt 

difosa entre els crítics: la concepció del relat com la narració d’un motiu únic i, per tant, 

una condensació considerable de la informació. Aquesta teoria també és recolzada per 

Julio Peñate Rivero:  

el arte del cuento literario consiste en condensar esa serie centrándose en una sola retroacción 

especialmente significativa y determinante para la continuidad del mundo descrito o aludido en 

el texto. Así pues, en lo concerniente a la dinámica de su interacción, el cuento podría ser 

considerado como el intento de corregir un desequilibrio en una sola unidad de acción (PEÑATE 

RIVERO, 1996: 56)  

Amb aquesta hipòtesi, ens ofereix una sèrie de tècniques que tot escriptor ha de 

conrear a l’hora de crear un conte com per exemple: fer que la interrelació entre els 

personatges en conflicte estiguen dins d’un univers molt reduït, optimitzar la informació 

oferint-ne molta en pocs signes i prescindir d’allò pressuposat i sobreentès.  

Tanmateix, com a reforç d’aquesta teoria, recollim un seguit de declaracions 

d’alguns especialistes del gènere centrades en la brevetat del discurs del conte. Per 

                                                 
18

 Vegeu l’article de Dessons «Brevetat i especificitat literària» (1998: 132). En ell, l’estudiós ens remet 

als possibles debats que se’n deriven d’aquesta classificació i compara la situació amb aquells estudiosos 

que tracten d’establir la relació entre la narració i la novel·la.  
19

 Les paraules de l’estudiosa les recull en el seu pròleg Francesc Calafat (1998: 14). 
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exemple Julio Cortázar afirmava que el conte modern és una «màquina infalible» 

destinada a complir la seua missió amb la màxima economia de mitjans, perquè en la 

carrera contrarellotge que és el conte breu totes les peces han d’encaixar perfectament i, 

fent servir la metàfora pugilística, tot relat breu ha de guanyar per KO, per efecte 

complet.
20

 Exposem també les reflexions d’un altre especialista com Horazio Quiroga,
21

 

el qual afirmava que un conte és com una fletxa disparada cap a un blanc i ja se sap que 

la fletxa que es desvia no arriba al blanc. L’última aportació a la definició del gènere és 

la de Karl Krauss, quan afirmava que hi ha escriptors capaços d’expressar en vint 

pàgines allò que ell podria fer en dues línies.
22

 

Francesc Calafat ens explica també en el pròleg que altres escriptors actuals com 

Rafa Gomar han tractat d’explicar la simbiosi perfecta que han establert el gènere del 

conte i el ritme de vida actual. En ambdós predomina el vertigen, la immediatesa, la 

fugacitat i, per tant, cal mencionar que casen molt bé: «en els temps que vivim on 

domina la pressa, les narracions curtes resulten més vendibles i estan més d’acord amb 

el ritme actual de vida i consum» (CALAFAT, 1998: 13).
23

 De fet, els relats de Simó, com 

veurem, compleixen a la perfecció aquesta màxima establerta per Gomar.  

Si seguim percaçant altres hipòtesis dels crítics a propòsit del gènere, ens 

detenim en un altre punt en comú en la seua definició, com aquell que fa referència a la 

forma. Tenint en compte l’opinió d’Ignacio Ferrando en la qual explicava que «el 

cuento es matemática pura con alma, como esos relojes suizos donde cada engranaje 

tiene su sitio (y sólo ese sitio) y cumple su función (y sólo esa función)»,
24

 cal esmentar 

que, tot i la perfecció d’aquesta matriu ben formada en el seu interior, de cara a la 

galeria el conte pot abraçar una gran diversitat de formes com diu Ángeles Ezama Gil: 

«el cuento es un género proteico, susceptible de adoptar las más diversas formas y de 

convertirse en receptáculo de los más diversos contenidos» (EZAMA GIL, 1992: 14). 

Amb aquesta teoria, podem deduir que aquest gènere no té un patró a partir del qual el 

contingut puga completar-lo. Calafat reafirma aquesta qüestió comentant que «les idees 

                                                 
20

 Vegeu el pròleg de Francesc Calafat (1998: 15). Francesc Calafat recull un bon nombre de definicions 

de grans estudiosos i conreadors del gènere, de les quals hem fet servir les més adient per a la nostra 

investigació. 
21

 Vegeu el pròleg de Francesc Calafat (1998: 14). 
22

 Consulteu el text de Calafat (1998: 15). 
23

 Calafat compara aquesta afirmació amb un proverbi de Lao-Tsé, un dels fundadors del taoisme xinés, 

quan assegurava que un nus ben fet no necessita molta corda (CALAFAT, 1998: 13) 
24

 Consulteu l’entrevista a l’autor en la pàgina web http://narrativabreve.com/2014/06/entrevista-ignacio-

ferrando.html#more-16926  

http://narrativabreve.com/2014/06/entrevista-ignacio-ferrando.html#more-16926
http://narrativabreve.com/2014/06/entrevista-ignacio-ferrando.html#more-16926
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i la perspectiva de l’autor modelen la forma del conte com si aquest fóra una escultura» 

(CALAFAT, 1998: 5-6). En conseqüència, cal tindre present que el conte hauria de ser un 

relat adaptable, encara que dotat d’autonomia, complet de cap a peus i amb un immens 

poder de seducció. Aquesta idea de totalitat és arreplegada per Josep M. Balaguer: «pel 

que fa a les formes breus, considerades en elles mateixes, es caracteritzen per la 

completesa i evidentment la no discontinuïtat, si no és que les encastem en un conjunt i 

en transformen la funció» (BALAGUER, 1998: 14).  

No obstant això, aquesta noció ha d’estar elaborada a través d’uns elements 

ineludibles com ara la intensitat en la majoria dels esdeveniments narrats i el poder del 

suggeriment envers el narrador, el qual haurà d’engegar la maquinària de la imaginació 

tot involucrant-se en text. Així ho recorda l’escriptor Joan Rendé quean comentava que 

«el relato de un caso –no digo de un hecho– concebido de manera esencial y 

redondeada, como una gota de agua, suscinta al máximo y con el máximo de 

concentrado imaginario. Mucho más sugerente que descriptivo, a fin que constituya un 

excitatorio para la intervención creativa del lector».
25

 Recordem també Hemingway
26

 

quan opinava que el conte havia de ser com un iceberg, és a dir, que el que es veia era 

sempre menys que el quedava ocult sota l’aigua i atorgava intensitat, misteri, força i 

significació a allò que surava en la superfície. O recordem també Cortázar que, davant 

les condicions sine qua nons de tot contista, al·ludia a la necessitat d’obertura, del petit 

cap al gran, de l’individual i circumscrit cap a l’essència mateixa de la condició 

humana.
27

 A més, l’escriptor i estudiós Valentí Puig definia el conte com una «apoteosis 

y epifanía, el movimiento depurado de una pieza musical capaz de resumir adagios y 

allegros en un instante perfecto».
28

 També Jose María Merino
29

 definia com a narració 

pura a aquesta habilitat que tenen els contistes de donar prioritat al sintetisme i no a 

l’anàlisi, de recolzar la màxima expressivitat en dimensions reduïdes i de rematar la 

intensitat de la narració en un final categòric o ambigu. Però hem de tindre present que, 

com deia l’estudiós André Jolles,
30

 dins aquesta capacitat sintètica i condensadora dels 

                                                 
25

 Així ho arreplega Francesc Calafat al seu pròleg (1998: 14). 
26

 La metáfora del iceberg relacionada amb el conte realitzada per Hemingway és una de les definicions 

més celebrades del gènere. Consulteu The creative void: Hemingway’s iceberg theory de Romeo Giger 

(1977: 11). 
27

 Vegeu el text de Francesc Calafat (1998: 14). 
28

 Així ho recull Genara Pulido Tirado (2001: 565) 
29

 Consulteu l’article «La teoría del cuento en la España de los años noventa. Un balance» de Genara 

Pulido Tirado (2001: 565) 
30

 Una altra estudiosa com M. Carmen Bobes Naves fa referencia a definicions d’altres crítics per tal de 

bastir la seua investigación. Consulteu  La novel·la de Bobes Naves (1998: 47). 
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esdeveniments en els relats, allò que hi destaca per sobre de qualsevol altre element, és 

l’anècdota. És a dir, tot contista ha de saber triar el punt de vista, l’enfocament narratiu, 

la distància, el concert de veus o el to, però és el fet anecdòtic el que ha de tindre 

prioritat davant aquesta tria. 

Ara bé, si hi ha un element intrínsec en el tarannà del conte és aquell que fa 

referència a la sorpresa, a la perplexitat. Escriptors com Julio Cortázar, Roald Dahl, 

Roberto Bolaño, Mario Benedetti, o els catalans Pere Calders, Manuel de Pedrolo o la 

pròpia Isabel-Clara Simó, han bastit part dels seus relats a partir d’aquest element. 

Observarem relats de l’escriptora com «Ja t’ho deia jo» (DON),
31

 «Grassa» (ANG), 

«Alcoi-Nova York» (ALC-NVY), «Penseu bé què demaneu: us ho podien concedir» 

(HOM), «De teves a meves» (HOM) o «Bobi» (HOM) que juga amb aquest aspecte 

d’allò inesperat a última hora que canvia totalment la concepció d’allò que el lector ha 

llegit anteriorment. Francesc Calafat incloïa també en el seu pròleg l’opinió de Màrius 

Serra que, mitjançant una metàfora molt visual, defensa la seua importància:  

Creo que de la misma manera que el cuento es una burbuja de jabón que se genera para hacerla 

explotar, la narración simple es una argamasa fluida que se desliza, más o menos compacta, por 

una pendiente como el final de un helero. Por tanto, se trata de hacer servir los mecacnismos 

adecuados para hacer elevarse la burbuja a la altura suficiente para que la explosión pueda ser 

perceptible (CALAFAT, 1998: 14) 

 Així, podem concebre que un conte ha de ser un relat d’un fet que té una 

importància indubtable, almenys per al lector. L’esdeveniment que forma el nucli del 

relat no pot mancar d’importància, ja que el conte deixaria de ser-ho. Seria una escena, 

una seqüència, un gravat, però mai un conte. L’escriptor Andrés Berlanga, així com 

arreplega l’estudiosa Genara Pulido Tirado, a l’hora de definir el conte, confirma 

aquestes afirmacions:  

Para mí el cuento no es un relato o una estampa, sin más, sino un mundo con entidad propia, con 

argumentos sugerentes y abierto, pero de ciclo cerrado, si es posible con pirueta final verosímil; 

con ironía y emoción en sus entrañas, con algo de misterio o intriga, vinculado a mi tiempo y con 

un lenguaje que sea médula, y no postizo, de lo que se narra (PULIDO TIRADO, 2001: 566).  

                                                 
31

 En aquest treball sempre que fem referència a contes d’Isabel-Clara Simó utilitzarem aquestes 

abreviatures per tal d’alleugerir la tasca de citació: EQM: És quan miro que hi veig clar (1979); BRE: 

Bresca (1985); ALC-NVY: Alcoi-Nova York (1987); HP: Històries perverses (1992); PC: Perfils cruels 

(1995); DON: Dones (1997); ANG: Angelets (2004); HOM: Homes (2010); TAG: Tota aquesta gent 

(2014). A més, l’escriptora edita altres relats compilats en antologies amb altres autors, els quals citarem 

amb el títol del relat, únicament.  
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Perquè amb el pas del temps, és evident que els termes «conte» i «realitat» han 

estat inseparables. L’escriptor i director de cinema Fernando León de Aranoa, fent ús de 

la seua experiència dins el gènere cinematogràfic, ha definit el gènere com una maqueta 

de la realitat, amb la finalitat de desemboirar-la i que siga d’utilitat per als lectors.
32

 

Però és evident que la societat ha evolucionat, ha crescut vertiginosament i tractar de 

concentrar-lo en la seua totalitat dins un llibre és una missió impossible. Per això, 

Ignacio Martínez Pisón, com també recull Pulido Tirado, opta per definir el gènere com 

una visió fragmentària de la realitat: «En estos momentos hacer la novela, la gran 

novela que recoja toda una visión del mundo es algo quimérico. El cuento me parece 

algo mucho más modesto y mucho más honesto. Yo aspiro a una interpretación 

fragmentaria del mundo; el cuento es quizá una vía mejor» (PULIDO TIRADO, 2001: 

569). Davant aquesta voluntat d’emmirallar àcidament la realitat, el lector pot sentir-se 

incòmode, a vegades identificat amb els protagonistes. És per això, que Juan Jacinto 

Muñoz Rengel li atorga al gènere aquestes qualitats de remoure l’interior dels lectors i 

de no sentir indiferència: «el cuento [...] no es un cómodo remanso de paz en el que 

sumergirse y dejarse llevar. El cuento es inhóspito, un lugar solo para aventureros» 

(MUÑOZ, 2011: 231).
33

  

 Així, tot i la dificultat amb què molts escriptors s’han topat a l’hora de concretar 

el gènere, podem observar que, pel que fa a la seua pràctica, a causa de la seua 

independència, de la seua ètica i de la forta atracció que emana, ha estat sempre una 

víctima de l’experimentació. De fet, molts subgèneres dins la narrativa, com ara, la 

fantasia, la ciència-ficció o el terror, s’han nodrit de les idees vessades per les 

provatures assajades en els contes. Com veurem i com ens ha explicat la pròpia Simó, 

molts dels relats són experiments i observacions que han passat ràpidament pel 

subconscient de l’escriptora, que les ha atrapades i que les ha plasmades a paper.
34

 Juan 

Jacinto Muñoz Rengel afirmava que «el relato corto siempre ha sido un excelente caldo 

de cultivo para el género fantástico, y otros géneros afines» (MUÑOZ, 2011: 224). Fins i 

tot, Ignacio Ferrando formula la hipòtesi que aquest tipus d’experimentació primària en 

                                                 
32

 Vegeu l’entrevista a l’autor en la pàgina web http://lecturassumergidas.com/2013/05/15/fernando-leon-

de-aranoa-siempre-soy-partidario-de-la-duda/  
33

 Moltes de les referències bibliogràfiques d’alguns escriptors estan recollides en un volum compilat per 

Miguel Ángel Muñoz amb títol La familia del aire. És per això, que cada vegada que observeu la citació 

de «Muñoz» farà referencia a l’entrevista que l’escriptor en qüestió ha concedit a l’estudiós del gènere.  
34

 En aquesta conversa amb l’escriptora el 29 de març del 2012, ens confessa les seues intimitats a l’hora 

d’enfrontar-se amb l’escriptura d’un conte. En algunes ocasions, reconeix que fa diverses provatures fins 

que aconsegueix trobar el millor to del relat en qüestió.  

http://lecturassumergidas.com/2013/05/15/fernando-leon-de-aranoa-siempre-soy-partidario-de-la-duda/
http://lecturassumergidas.com/2013/05/15/fernando-leon-de-aranoa-siempre-soy-partidario-de-la-duda/
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el gènere del relat breu podem definir-la com «la literatura de verdad, sin miedos 

―comerciales‖».
35

  

 Tot plegat, podem entendre el conte com un dels gèneres literaris més precisos. 

Així ho entenia també Truman Capote, a propòsit d’una entrevista: «creo que el cuento 

[...] es el más difícil y el más riguroso de los géneros en prosa existentes. Todo el 

control y la técnica que yo pueda tener se lo debo enteramente a mi adiestramiento en 

ese género».
36

 D’aquestes paraules deduïm que el conte no només serveix per a fer 

provatures estilístiques, sinó també per a ensinistrar, instruir i madurar la figura de 

molts escriptors, sobretot en els anys de formació. La seua situació, sempre a l’ombra de 

la novel·la, no ha impossibilitat que autors contemporanis com Montserrat Roig o 

Gabriel Janer Manila, entre molts altres, intenten entrenar-se i experimenten en aquesta 

escriptura de la brevetat després de no poder aconseguir la novel·la desitjada, segons 

ens informa Calafat.
37

 No obstant, aquesta situació postergada del conte no ha impedit 

que haja estat un dels gèneres més conreats pels escriptors catalans en el segle XX, així 

com deia Figueras:  

és clar que aquest mateix caràcter secundari té conseqüències positives: pràcticament tots els 

narradors del país s’hi han posat en un moment o altre de la seva producció. Hi ha ajudat el fet 

que les fronteres literàries del gènere són ben imprecises: en el mateix sac podem encabir-hi des 

dels contes sintètics de Villalonga fins als articles periodístics d’imaginació de Perucho o les 

evocacions de Pla, passant per les nouvelles, les proses oníriques de Sarsanedas, etc. (FIGUERAS, 

1993: 87) 

 Amb la intenció de completar aquest punt de la investigació i, abans de bastir 

una conclusió que tracte de concretar i de definir el terme «conte», afegirem algunes 

opinions d’escriptors a propòsit de la tasca que ha de realitzar un escriptor a l’hora 

d’elaborar els seus relats. En primer lloc, l’escriptor Hipólito G. Navarro exposa que «la 

obra de un cuentista es un cortijo al que se van poco a poco echando los techos, 

reforzando los muros y añadiendo habitaciones» (MUÑOZ, 2011: 96). El crític Baquero 

Goyanes afirmava que «en la creación de un cuento solo hay tensión y no tregua. Ahí 

radica precisamente el secreto de su poder de atracción sobre el lector» (BAQUERO 

                                                 
35

 Vegeu les declaracions de l’artiste en l’entrevista a l’autor disponible en la pàgina web 

http://lecturassumergidas.com/2013/05/15/fernando-leon-de-aranoa-siempre-soy-partidario-de-la-duda/  
36

 També hem cregut adient afegir opinions d’escriptors internacionals que exposen les seues teories 

sobre el gènere, en aquest cas oferim l’opinió de Truman Capote. Vegeu l’entrevista en la pàgina web 

http://www.ddooss.org/articulos/entrevistas/truman_capote.htm  
37

 Consulteu el pròleg de Francesc Calafat (1998: 10). 

http://lecturassumergidas.com/2013/05/15/fernando-leon-de-aranoa-siempre-soy-partidario-de-la-duda/
http://www.ddooss.org/articulos/entrevistas/truman_capote.htm
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GOYANES, 1998: 49). D’altra banda, l’escriptora Deborah Eisenberg compara el conte 

com una peça musical: «cuando escribo pienso en términos musicales: hay relatos que 

son allegros, o adagios, o largos... También me gusta cambiar de clave [...] Me resulta 

imposible escribir dos relatos seguidos en la misma clave».
38

 D’altres com Vargas 

Llosa, declaraven que el conte és un gènere que només es pot fer per amor.
39

 O Rudyard 

Kipling que assegurava que per a ell era molt més important aquells mots que tacava 

que els que deixava escrits.
40

  

 Amb tot el que hem vist fins aleshores, podem fer un resum i exposar un seguit 

de trets que ens encaminen cap a la concreció de la teoria del conte modern: d’una 

banda, la brevetat, element distintiu del conte envers la novel·la; d’una altra, intensitat i 

completesa, tot economitzant els recursos dins aquestos textos no discontinus. A més, 

l’ús de tècniques narratives com ara la sorpresa, el suggeriment i l’harmonia entre totes 

les seues parts, així com també un nombre reduït de personatges i de fets. Caldrà citar 

també el lligam freqüent amb el món oníric o mític dotat d’una forta plasticitat, el 

caràcter epifànic relacionat amb la brevetat, la vinculació molt estreta entre l’inici i el 

final del relat, aquest darrer dotat d’atractiu que captive el lector, l’exposició 

ininterrompuda dels esdeveniments sortejant els intervals desmesurats en el temps i en 

l’espai i, finalment, l’assiduïtat dels escriptors a no rebassar l’única línia argumental 

dels seus escrits.  

 

1.1.1 El conte i la novel·la  

 

 Tots dos gèneres (conte i novel·la) han mantingut al llarg dels segles unes 

relacions de semblança que han estat evidents: ambdós estan escrits en prosa, ambdós 

narren ficció i, a més, ambdós s’han anat barrejant en el procés de creació d’un bon 

nombre d’escriptors. Per tant, i segons deia Jorge Luis Borges,
41

 el conte i la novel·la 

són com dos germans siamesos: un gran, l’altre petit, amb cervells distints i ànimes 

                                                 
38

 Vegeu l’entrevista a l’escriptora nord-americana que, entre altres aspectes, exposa la seua opinió 

convençuda que el conte supera la novel·la en elegància i destresa. Consulteu, doncs, el web 

http://elpais.com/diario/2006/10/21/babelia/1161388215_850215.html  
39

 Discurs realitzat per l’escriptor en el lliurament del guardó del X Premio Vargas Llosa esdevingut al 

Casino de Madrid el 28 d’abril del 2006. 
40

 Així ho exposa Juan Bosch a la seua página web http://ciudadseva.com/texto/apuntes-sobre-el-arte-de-

escribir-cuentos/  
41

 Vegeu l’entrevista a l’escriptor dins la pàgina web http://www.letras.s5.com/bolano010403.htm  

http://elpais.com/diario/2006/10/21/babelia/1161388215_850215.html
http://ciudadseva.com/texto/apuntes-sobre-el-arte-de-escribir-cuentos/
http://ciudadseva.com/texto/apuntes-sobre-el-arte-de-escribir-cuentos/
http://www.letras.s5.com/bolano010403.htm
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separades, però units i probablement compartint el mateix fetge o el mateix cor, fet que 

comporta una possible mort simultània. De fet, com bé anunciava Joaquim Molas
42

 des 

de l’època de la redefinició de la novel·la en el segle XIX, el conte es va convertir en el 

camp de proves dels escriptors, fet que demostra l’estreta vinculació entre els dos 

gèneres. Tot i això, cal tindre present les advertències d’Emilia Pardo Bazán
43

 quan 

assegurava que no tots els grans novel·listes són capaços de formar amb mestratge un 

conte. Per tant, i deixant a banda els punts comuns, hi ha un seguit de diferències 

notables que els han fet allunyar-se l’un de l’altre i que tot seguit tractarem d’exposar.  

 Però abans d’endinsar-nos a analitzar aquests trets distintius, tractarem d’oferir 

l’etimologia del mot novel·la amb la finalitat de poder comparar-la amb la del conte, 

mostrada al capítol anterior. Segons Alfred Sargatal:  

originàriament, la paraula italiana novella, era diminutiu de nova, és a dir, ―notícia‖, i designava 

un tipus de narració curta, en prosa [...] Un altre terme semblant era el de novellete, que 

s’aplicava a una obra de ficció més curta que una novel·la curta, i que en francés en diuen una 

nouvelle per diferenciar-la d’un roman, o sigui, una novel·la pròpiament dita i convencional 

(SARGATAL, 1987: 29) 

Per tant, observem que l’origen del mot ve marcat pel seu caràcter noticiari i per 

la seua brevetat. Precisament, aquest darrer terme és un dels trets més diferenciadors 

entre tots dos gèneres, entesos com a gèneres moderns.  

 Segons l’escriptor Ernesto Sábato els atributs que ha de tindre tota novel·la són 

aquests:  

1. Es una historia parcialmente ficticia [...] 2. Es un tipo de creación espiritual en que [...] las 

ideas no aparecen al estado puro, sino mezcladas a los sentimientos y pasiones de los personajes. 

3. Es un tipo de creación en que [...] no se intenta probar nada: la novela no demuestra, muestra. 

4. Es una historia (parcialmente) inventada en que aparecen seres humanos, seres que se llaman 

«personajes» [...] 5. Es, en fin, una descripción, una indagación, un examen del drama del 

hombre, de su condición, de su existencia. Pues no hay novelas de objetos o animales, sino, 

invariablemente, novelas de hombres. (SÁBATO, 1979: 101-102)  

                                                 
42

 Les paraules de Molas les recull Pulido Tirado dins el seu treball «La teoría del cuento en la España de 

los años noventa. Un balance» (2001: 566).  
43

 Consulteu l’obra de Pardo Bazán Literatura francesa moderna (1912: 58). 
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Per a un altre escriptor com Andrés Trapiello,
44

 la novel·la significa 

entreteniment, una barreja molt estranya formada per una fórmula magistral de 

botiguers on podem incloure en el mateix sac assaig, descripció, poesia, viatges, 

meditació, acció, entre altres. Per tant, segons aquestes paraules, la novel·la és un 

gènere elàstic, camaleònic, amb un estómac de ferro capaç d’integrar el material més 

heterogeni. Fins i tot hi ha alguns crítics, com és el cas de Boris Tomasevskij
45

 que, 

estirant aquesta teoria al màxim, afirmen que la novel·la no és cap altra cosa que la unió 

de diversos contes entrellaçats.  

 Amb tot, iniciarem aquest repàs de les diferències entre tots dos fixant-nos en 

l’extensió dels seus textos, fet que ha arrossegat al llarg dels anys un injust menyspreu 

envers el conte a causa del seu caràcter breu. El crític citat anteriorment, Boris 

Tomasevskij, contribuïa a aquesta diferenciació quan classificava els generes narratius 

en dues categories: la forma petita (el conte) i la de grans dimensions (novel·la).
46

 Si 

fem cas a l’assagista Ortega y Gasset
47

 quan denominava la novel·la com un gènere 

retardatari i amb una intenció de mostrar i no de contar, evidentment asseveraríem que 

la diferència més notable entre tots dos rau en l’extensió. Bobes Naves explicava que:  

el cuento es, por lo general, una historia sencilla, con una sola veta narrativa que sigue una 

cadena de situaciones nucleares, en forma lineal y sucesiva, sin detenerse mucho en los motivos 

libres; por el contrario, en la novela es frecuente la exposición retrasada, las transposiciones 

temporales, la repetición de motivos destacados funcional o semánticamente, y también son 

frecuentes los cambios de focalización y de distancia entre el narrador y los personajes, y, según 

las épocas, o según las concepciones dominantes sobre el arte, sobre las posibilidades de 

conocimiento, o bien sobre el hombre, etc., se introducen motivos libres con mayor o menor 

profusión, o divagaciones y descripciones que detienen la narración, porque son motivos 

estáticos (BOBES NAVES, 1998: 40) 

Però, atenent a les explicacions d’altres experts com l’escriptor Gonzalo 

Calcedo, és dins d’aquesta classificació, on els límits oscil·len en totes direccions: «todo 

chirría. Si los relatos son muy cortos, hablamos de apuntes; si son minúsculos, de 

microrrelatos. Si crecen, ya rozamos la novela corta y no sabemos como llamarlos» 
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 Vegeu l’entrevista a l’escriptor en la pàgina web http://lecturassumergidas.com/2013/09/17/andres-

trapiello-entrevista/  
45

 Consulteu l’article del teòric del formalisme rus i historiador de la literatura russa Boris Tomasevskij 

«Temática» (1982: 259). 
46

 Segons recollia Bobes Naves en el seu treball (1998: 40) 
47

 Vegeu l’obra d’Ortega i Gasset Ideas sobre la novela (1956: 174) 

http://lecturassumergidas.com/2013/09/17/andres-trapiello-entrevista/
http://lecturassumergidas.com/2013/09/17/andres-trapiello-entrevista/
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(MUÑOZ, 2011: 123). Per tant, acabem fent la mateixa reflexió que el propi escriptor, 

quina necessitat tenim d’etiquetar-ho absolutament tot?  

 Així, si el conte equival a brevetat, caldrà que els escriptors dominen tècniques, 

com ara la condensació o la concreció. L’escriptora Elena Soriano, a propòsit de la 

primera d’elles, esmentava que «un cuento es una novela condensada; o mejor, que el 

cuento es la esencia de la novela».
48

 Calafat, a propòsit de la segona, comenta que «en 

el conte tots els elements compleixen un paper principal, mentre que la novel·la [...] és 

una construcció plural, amb distintes ramificacions d’elements accessoris que sostenen 

els punts cardinals» (CALAFAT, 1998: 13). A banda, Deborah Eisenberg en la seua 

entrevista atribueix al conte unes altres tècniques com la hiperconcentració de «destreza 

y elegància, una capacidad para el matiz y la penetración únicas»
49

 trets que doten al 

gènere d’una mística única en comparació amb la novel·la.  

Per contra, altres crítics com Baquero Goyanes han tractat d’exposar que la 

diferència entre conte i novel·la no només gira al voltant de la brevetat, sinó també en 

l’índole dels seus arguments:  

el cuento, pues, no se diferencia exclusivamente de la novela en el hecho de que ésta admita esos 

―componentes accesorios‖ de que hablaba Marañón –personajes secundarios, descripciones, 

interferencias–, inexistentes en el primero y normales en la segunda. Se diferencia en la índole de 

los asuntos, de los temas, ya que los encarnables en forma de cuento no suelen admitir 

fácilmente su ampliación novel·lesca (BAQUERO GOYANES, 1998: 135)  

Aquesta mateixa observació ja la feia Henry Mérimée el 1925,
50

 quan 

comentava que tot i l’evident diferència d’extensió, la novel·la persegueix l’aventura 

des dels orígens fins a les darreres conseqüències convertint-se en una crònica 

modelant-se amb l’ordre d’aparició dels esdeveniments, mentre que el conte cerca temes 

que exigeixen brevetat projectant llum sobre algunes circumstàncies d’una situació.
51

  

 La novel·la té un tractament llarg en què s’afegeixen coses, es treuen, es 

repensen i es torna a començar. Per contra, el conte té un únic tema, com exposava 

                                                 
48

 Mots recollits per Pulido Tirado (2001: 564). 
49

 Vegeu l’entrevista al web http://elpais.com/diario/2006/10/21/babelia/1161388215_850215.html 
50

 Recollida per Baquero Goyanes (1998: 135-136) 
51

 En una conversa amb l’escriptora el 05-12-2012, Simó comentava en una pregunta a propòsit entre la 

diferència de tots dos gèneres que, per a ella, la desigualtat més notable per a tot escriptor té el seu origen 

en el procés creatiu. 

http://elpais.com/diario/2006/10/21/babelia/1161388215_850215.html
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Baquero Goyanes.
52

 Caldrà esmentar en aquest punt l’opinió de Mercé Rodoreda, 

recollida per Montserrat Palau
53

 quan confirmava que un conte es pot escriure 

relativament ràpid, en contraposició de la novel·la, que requeria un tractament 

absorbent. Un altre escriptor com José María Merino afirmava que la novel·la està plena 

de sorpreses que el propi autor va desxifrant i va intentant interrelacionar pel camí, i per 

tant té aquest element completiu i inesperat en la creació que no posseeix el conte: «por 

ejemplo, la novela no es una iluminación, sino un viaje de exploración. Como autor, 

entro en la novela que voy a escribir como quien entra en una selva» (MERINO, 2012: 

88). A propòsit d’aquest punt, l’escriptor Juan Bosch formula que la diferència 

fonamental en un gènere i altre està  

en la dirección: la novela es extensa; el cuento es intenso […] El novelista crea caracteres y a 

menudo sucede que esos caracteres se le rebelan al autor y actúan conforme a sus propias 

naturalezas, de manera que con frecuencia una novela no termina como el novelista lo había 

planeado, sino como los personajes de la obra determinan con sus hechos. En el cuento, la 

situación es diferente; el cuento tiene que ser obra exclusiva del cuentista. Él es el padre y el 

dictador de sus Criaturas; no puede dejarlas libres ni tolerarles rebeliones. Esa voluntad de 

predominio del cuentista sobre sus personajes es lo que se traduce en tensión por tanto en 

intensidad.
54

 

 Per un altre costat, Ignacio Ferrando
55

 i Ortega y Gasset
56

 coincideixen en 

afirmar que la diferència entre ambdós no radica en qüestions tècniques com el ritme o 

el temps narratiu, sinó en el focus de la narració, és a dir, en la novel·la pren més 

rellevància el personatge; en el conte, les peripècies. Segons ells, el conte s’ha de limitar 

a narrar les peripècies d’aquests personatges tot condensant i elidint la informació. Per 

tant, el relat exigeix un major coneixement del lector, una òptica distinta perquè, com 

diu un contista com Guillermo Busutil, «ha de entrar y salir de diferentes piezas, 

mientras que en la novela es un viaje sin escalas» (MUÑOZ, 2011: 165). 

 L’estudiós Luis Beltrán Almería, a més, afegeix una altra diferència que, fins ara 

havia estat desapercebuda: l’element d’oralitat que ha arrossegat el conte des dels seus 
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 Vegeu ¿Qué es la novela? ¿Qué es el cuento? de Baquero Goyanes (1998: 137). 
53

 Consulteu l’article de Montserrat Palau «Le temps d’un sein nu entre deux chemises: la narrativa curta 

de Katherine Mansfield i Mercè Rodoreda» (1997: 72). 
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 Vegeu els estudis de Juan Bosch al web http://ciudadseva.com/texto/apuntes-sobre-el-arte-de-escribir-

cuentos/  
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 Vegeu l’entrevista a l’escriptor inclosa en la pàgina web http://narrativabreve.com/2014/06/entrevista-

ignacio-ferrando.html#more-16926 
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 Consulteu Ideas sobre la novela d’Ortega i Gasset (1956: 175). 
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orígens. Afirma que «el cuento tiene un alma oral y la novela ha nacido para la 

escritura. Eso significa que, pese al carácter proteico de ambos géneros, las leyes del 

cuento son mucho más limitadas y precisas –son leyes canónicas– que las de la novela, 

caracterizadas por la hegemonía de la libre imaginación y la presencia de la actualidad 

viva» (BELTRÁN ALMERÍA, 1996: 23-24).  

 Amb tot el que hem vist fins aleshores podem resumir que entre tots dos gèneres 

hi ha més diferències que els distancien que no semblances que els apropen. Hi ha la 

possibilitat d’allò que molts escriptors han considerat com un conte novel·litzat i que, 

per tant, provocaria la dissolució lenta del cànon contístic. Luis Beltrán Almería
57

 

exposa alguns exemples com les Lyrical Ballads de Wordsworth i Coleridge, els 

monòlegs dramàtics de Tennyson i Browning, o ―La tierra de Alvar González‖ de A. 

Machado. Isabel-Clara Simó també ofereix dos exemples d’aquest estil dins la primera 

etapa com a escriptora: «Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM) i 

«Melodrama alcoià» (BRE), els quals ofereixen una estructura novel·lada dins la forma 

del relat breu.  

Però si cal mostrar d’una manera plàstica i metafòrica els punts claus que 

separen els dos gèneres, arreplegaríem dues aportacions molt expositives: per una part, 

la de Julio Cortázar que comparava la novel·la i el conte com una pel·lícula i una 

fotografia respectivament.
58

 En el primer d’ells, la captació d’una realitat més ampla i 

uniforme s’aconsegueix mitjançant els elements parcials acumulatius. En el segon, 

s’actua de manera inversa, és a dir, es tria una imatge que siga significativa i capaç de 

projectar la intel·ligència de l’espectador. L’altra teoria que exposem és la Francesc 

Calafat, segons el qual «el contista seria un corredor de distàncies breus, un velocista, i 

el novel·lista un corredor de fons: tant l’un com l’altre s’adonen que la manera de 

graduar les energies, el mode de regular la matèria narrativa, varia molt segons la 

distància que s’ha de recórrer» (CALAFAT, 1998: 6).  

 

1.1.2 El conte i la novel·la curta 
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 Vegeu l’article de Luis Beltrán Almería «El cuento como genero literario» (1996: 24). 
58

 Segons ho recull Baquero Goyanes (1998: 139). 



33 

 

En aquest punt tractarem d’oferir un panorama històric i teòric sobre 

l’ambigüitat que han presentat a l’hora d’ésser etiquetats tots dos gèneres: el conte i la 

novel·la curta. De fet, una vegada entrats en la segona meitat del segle XIX, un gènere a 

cavall entre el conte i la novel·la pren un protagonisme evident entre els seus 

conreadors: la novel·la curta. El segle XX va ser l’època definitiva de la seua expansió. 

Segons Alfred Sargatal
59

 els pioners en aquest gènere serien l’escocès Walter Scott, els 

nord-americans Washington Irving i Nathaniel Hawthorne, i l’alemany E.T.A. 

Hoffmann, juntament amb figures com Edgar Allan Poe o Nikolai Gògol. Amb el temps 

apareixeran altres com Ambros Bierce, O. Henry, Stephan Crane, Jack London o 

Sherwood Anderson.  

 Però, què és «novel·la curta»? Aquesta etiqueta al llarg dels anys ha presentat 

diversos debats i controvèrsies. Baquero Goyanes
60

 exposa que és inadequada aquesta 

denominació, ja que el suposat gènere està més vinculat al conte que a la novel·la 

extensa i, per tant, hauria d’etiquetar-se com «conte llarg». A més, el situaria a mitjan 

camí entre ambdós gèneres i l’equipararia amb la ja coneguda nouvelle francesa. Però hi 

ha altres crítics que van més enllà i s’atreveixen a fixar fronteres, quant a extensió, entre 

tots els subgèneres narratius. Enrique Anderson Imbert
61

 feia referència a un estudi 

d’estadístics que classificaven la novel·la com un text amb un mínim de 50.000 

paraules, la novel·la curta comprendria de 30.000 a 50.000, el conte de 100 a 2.000 en 

els més curts i de 2.000 a 30.000 en els més llargs. Altra escriptora com Alicia Redondo 

Goicoechea ens proposa que «el cuento corto, que abarcaría de 1 a 7 páginas, el cuento, 

que ocuparía de 8 a 89 páginas y la novela corta, que tendría una extensión superior a 90 

páginas» (REDONDO, 1993: 10-11). Actualment, encara hi ha crítics que recorren a 

aquest tipus de classificacions del recompte de mots, fet que ens resulta totalment 

inversemblant, sobretot perquè després d’haver realitzat aquest treball, pensem que la 

diferència no radica en el nombre de mots sinó en el tractament d’adequar les tècniques 

narratives que demane un gènere dotat de la brevetat com a tret principal. Així ho 

corroborava Vicent Alonso basant-se amb les paraules de Henry James: «la nouvelle –el 

text narratiu curt com a simple resposta a la limitació de pàgines que ocuparà en ser 

publicat– i short story –el text narratiu que extrau un profit estètic d’aquesta exigència 

material–, és, doncs, clau en aquest plantejament» (ALONSO, 1998: 43-44). 
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 Consulteu Iniciació al conte literari d’Alfred Sargatal (1987: 37-38). 
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 Vegeu ¿Qué es la novela? ¿Qué es el cuento? de Baquero Goyanes (1998: 131). 
61

 Acudiu a l’obra d’Anderson Imbert Teoría y técnica del cuento (1992: 34). 
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1.1.3 El conte i altres gèneres  

  

El conte, a més, pot estar vinculat, bé pel contingut, per la forma o per altres 

aspectes com l’enfocament narratiu, amb altres textos classificats clàssicament dins la 

resta de gèneres literaris que coneixem, ço és, poesia, teatre i assaig. Tot i això, encara 

hi ha crítics que consideren que aquesta classificació genèrica està superada, com per 

exemple Luis Beltrán Almería, el qual afirmava que  

hoy la pregunta qué es un género es tenida por un requisito inútil y anticuado. El estado de 

opinión dominante en la teoría literaria de finales del siglo XX desprecia esa pregunta por 

considerar bien que los géneros se han disuelto en la era moderna, bien que estas categorías 

responden a una forma anticuada y dogmática de pensar (BELTRÁN ALMERÍA, 2001: 547)   

D’entre tots, destaquen les relacions estretes que mantenen el conte i la poesia. 

L’estudiosa Catharina V. Vallejo arreplegava en el seu estudi una opinió de Cortázar 

que assegurava que «el génesis del cuento y del poema es sin embargo el mismo, nace 

de un repentino extrañamiento, de un desplazarse que altera el régimen normal de la 

conciencia; para concluir que tensión, ritmo y pulsación interna son elementos propios 

de los dos géneros» (VALLEJO, 1989: 115). I, més recentment, l’escriptor Andrés 

Neuman tenia clar que el conte ha de parèixer-se a la poesia en el seu tarannà d’eternitat 

i d’essencialitat, tot i les vertiginoses transformacions estètiques patides, naturalment, 

amb el pas dels anys.
62

 També destaquem una darrera semblança, fins aleshores inèdita, 

com és el procediment de publicació de tots dos gèneres. Vicent Alonso feia referència 

al profit que els escriptors de contes extreien a l’hora de la seua edició i, per tant «convé 

no oblidar que també en això, i no només en el profit estètic que extrau de la limitació 

de pàgines, el gènere, més que a la novel·la, s’assembla a la poesia i a la seua forma de 

publicació» (ALONSO, 1998: 59).  

 Amb tot, allò que caracteritza la poesia, i que també ho fa en el conte, és aquest 

caràcter breu i, alhora universal. Així ho confrimen escriptors com Mircea Cartarescu, 

el qual expressa que aquest gènere «es una forma de mirar el mundo y en ese sentido se 
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 Consulteu l’entrevista al contista dins la compilació La familia del aire editada per Miguel Ángel 

Muñoz (2011: 421-422). 
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puede encontrar en todos los géneros. Es el corazón del corazón de la literatura».
63

 Però 

també l’apropa al conte el caràcter harmoniós del gènere poètic, ressaltat per l’escriptor 

Manuel Neila, quan considera la poesia com «un concierto de voces, una orquesta».
64

 

D’altra banda, hi ha autors com Katherine Mansfield que escriuen contes amb les 

tècniques i les intencions de la poesia lírica, així com confirma l’estudiosa Montserrat 

Palau: «en els contes de Mansfield les implicacions d’una frase a l’altra o d’una narració 

a una altra no són palpables en una primera lectura, sinó en el seu conjunt» (PALAU, 

1997: 75). 

 Deixant a banda el gènere líric, tractarem de traçar breument alguns dels vincles 

que uneixen el gènere contístic amb el dramàtic. Dins d’aquest punt podrem incloure 

alguns contes analitzats en aquesta investigació als quals Isabel-Clara Simó els ha 

atorgat la complicitat que ambdós gèneres es professen, com per exemple el relat «El 

naixement de Gorgona» (BRE), on un únic personatge, agafant una cadira i adreçant-se 

al públic, relata en forma de monòleg la seua situació. Així, cal ressaltar les paraules de 

l’estudiosa Erna Brandenberger quan assegurava que «algunos cuentistas escriben 

ocasionalmente o como ocupación principal obras teatrales» (BRANDENBERGER, 1973: 

228). Res de nou però, ja que aquesta connivència entre tots dos gèneres s’ha anat 

observant al llarg dels anys en molts relats breus encapsulats dins el motlle teatral, com 

per exemple alguns contes de J. O. Picón o Eduardo Zamacois, incloent-hi acotacions, 

diàlegs entre personatges i una absència de narrador. De fet, aquest tret, l’aparició de 

diàleg per damunt de la narració i de la descripció, és el llaç més evident que manté els 

forts vincles entre tots dos gèneres.  

 No obstant això, hi ha d’altres, com ara la brevetat, el to poètic dels arguments, 

el nombre reduït de personatges i l’aprofundiment psicològic dels protagonistes. 

Afegim, finalment, unes paraules de l’escriptor Medardo Fraile, recollides per Erna 

Brandenberger que deriven del propòsit de resumir els trets vinculants entre conte i 

teatre:  

Teatro y cuento tienen un límite en su extensión. Esto les impone un ahorro de elementos y 

también una selección de ellos, lo que implica una tensión abarcadora y crítica más intensa 

en el autor. Teatro y cuento están más interesados en sintetizar que en analizar o, más difícil 
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 Vegeu l’entrevista a l’escriptor a la pàgina web http://lecturassumergidas.com/2013/03/10/mircea-

cartarescu-lo-que-busco-es-desenmascarar-la-realidad  
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 Vegeu els comentaris de l’escriptor a la pàgina web http://narrativabreve.com/2014/12/entrevistas-en-

la-mochila-manuel-neila.html  

http://lecturassumergidas.com/2013/03/10/mircea-cartarescu-lo-que-busco-es-desenmascarar-la-realidad
http://lecturassumergidas.com/2013/03/10/mircea-cartarescu-lo-que-busco-es-desenmascarar-la-realidad
http://narrativabreve.com/2014/12/entrevistas-en-la-mochila-manuel-neila.html
http://narrativabreve.com/2014/12/entrevistas-en-la-mochila-manuel-neila.html


36 

 

aún, en la síntesis analítica. El autor de teatro y el de cuentos tienen que revisar 

continuamente la labor hecha a medida que van avanzando hacia el final. Lo superfluo –

incluso en frases y palabras; en estilo– se paga. Yo pondría el primer acto de una comedia o 

la primera página de un cuento en el platillo izquierdo de una balanza, y querría ver el 

platillo derecho a idéntico nivel en el último acto de la obra y en la última página del 

cuento. Y, claro está, después de haberse movido la balanza... (BRANDENBERGER, 1973: 

228) 

 Pel que fa a la conjunció entre el conte i l’assaig, caldrà mencionar que moltes 

vegades el fet de situar les fronteres per tal de diferenciar davant de quin gènere estem, 

així com les transicions d’un a d’altre, és una tasca àrdua i complicada. Erna 

Brandenberger assegurava que «de vez en cuando un autor se permite el placer de hacer 

pasar un cuento por un tratado científico, proveyéndolo de notas, indicaciones de 

fuentes o datos bibliográficos» (BRANDENBERGER, 1973:246). I aquest fet, s’ha anat 

accentuant en els temps moderns, on sembla que la fusió entre tots dos gèneres no és un 

fet excepcional. Pel que fa a la nostra investigació, Isabel-Clara Simó ha aprofitat la 

difusió de la premsa escrita per tal de plasmar allí alguns relats breus, sota l’aparença 

d’escrits assagístics dels quals podem extraure alguna moralitat. I aquest fet és 

remarcable amb les paraules de Medardo Fraile, com a principal vincle entre ambdós, ja 

que el caràcter moralitzant i didàctic de l’assaig s’ha vist reflectit en el conte des dels 

seus orígens en l’època medieval.
65

  

  

1.2 Característiques dels contes. Conte i cànon 

 

Després de la introducció anterior on hem destriat diversos aspectes entorn a la 

caracterització dels gèneres narratius, ara tractarem d’afegir altres aportacions que ens 

ajudaran a donar forma al cànon del gènere, tot i que com diu Francesc Calafat: «el 

conte, com qualsevol altre gènere, no és un patró a partir del qual s’haja d’omplir el 

contingut. Més aviat és tot el contrari: les idees i la perspectiva de l’autor modelen la 

forma del conte com si aquest fóra una escultura» (CALAFAT, 1998: 5-6). A propòsit 

                                                 
65

 A propòsit d’aquesta tasca unificadora o divergent dels dos gèneres, incloem unes paraules d’Isabel-

Clara Simó en una conversa personal amb ella realitzada el 26 de setembre del 2013 quan l’escriptora ens 

comentava que «des d’un punt de vista literari, no hi ha color. Un conte és immensament superior a 

qualsevol article per bo que sigui, de l’autor que sigui, de l’època que sigui i de la funció que tingui. Per 
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d’aquesta metàfora artística sobre el gènere, cal mencionar que tot escriptor de conte es 

veu atret per aquesta necessitat d’experimentar, d’assajar i de fer provatures en la 

concreció dels seus relats. Així, Simó ha dissenyat un munt de provatures en la forma 

dels seus relats, ja que ens ha deixat mostres de relats per capítols com ara «Engruna de 

res» (EQM); relats que combinen estils com narracions, monòlegs interiors, diàlegs, 

cartes, com ara «L’airet de matí, a Barcelona...» (EQM); contes relatats per historiadors 

com «Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM); contes amb 

multiperspectivisme narratiu, com «Desig de desig» (PC), «Passa-t’ho bé, Reme» 

(DON), «L’ocell» (ANG) o «M’agrada el teu pèl de barba» (HOM); faules, com ara 

«Faula» (PC) o «HIIHNIIH»; o contes epistolars, com ara «Rosina, ―my Darling‖» 

(HP), «Carn» (HP) o «Desarrelament» (HOM); relats sota la forma d’un correu 

electrònic, com ara «Esborra aquest e-mail» (ANG); contes en forma de redacció de 

xiquets de col·legi, com ara «Redacció» (ANG) i «Què has fet aquest estiu» (HOM); o, 

fins i tot, relats que esdevenen informes extraterrestres, com per exemple, «L’informe» 

(HOM). En aquest sentit, un altre escriptor com Andrés Neuman destaca,
66

 a més, el 

poder que té el conte de connectar amb els nostres primers aprenentatges mitjançant 

aquestes històries breus, és a dir, aquesta força antropològica que vessen els relats breus 

davant els nostres ulls, que ajuden a garantir el seu èxit.  

Amb la voluntat de diferenciar la novel·la del conte, diversos crítics intenten 

oferir-ne unes característiques totalment exclusives del segon gènere. Així, Genara 

Pulido Tirado engloba un seguit de trets que ha de complir tot conte elaborat per 

Martínez Mesa,
67

 ço és: possibilitat de diàleg entre autor-lector; elevació del fet 

aparentment nimi a categoria (anècdota a categoria); ficció amb trets versemblants; 

brevetat d’exposició; càrrega de suggeriments i de sorpresivitat; localització en un 

context espai-temps; tot ha de ser essencial, res gratuït; i màgia. La mateixa autora 

també arreplega l’opinió de Pozuelo Yvancos
68

 que ha dotat al conte de tres elements 

canònics que l’estabilitzen com a gènere: la decisiva intervenció dels escriptors en el 

disseny de les línies fonamentals del gènere; la influència categòrica dins el gènere dels 

trets «pragmàtics» (situació de l’emissor, del receptor, la relació amb el signe, entre 

altres) tan necessària a l’hora de la seua definició; i la impressió de gran estabilitat.  
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 Consulteu les paraules de l’escriptor en el recull d’entrevistes a contistes La familia del aire editat per 

Miguel Ángel Muñoz (2011: 421). 
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 Vegeu l’article de Genara Pulido Tirado «La teoría del cuento en la España de los años noventa. Un 

balance» (2001: 561). 
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 Consulteu el mateix article de Genara Pulido Tirado (2001: 563). 
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 Luis Beltrán Almería,
69

 seguint les teories d’alguns analistes referents en la 

concepció del gènere com M. Bajtín i W. Benjamin, explica que amb el pas del temps la 

novel·la difumina perillosament el caràcter del conte i, per tant, el dota de cinc punts 

canònics: la seua naturalesa expositiva, l’estreta relació entre l’element versemblant i el 

fantàstic, la presència de la moralitat, la condició còmico-seriosa de les seues línies i 

una doble resistència: la dels personatges a una gran caracterització i la del conte a 

integrar altres gèneres com per exemple els poemes.  

Amb la intenció d’oferir una visió més concreta respecte el cànon del conte, 

afegirem també que l’estudiós Baquero Goyanes
70

 ressalta la tensió i la treva com 

element secret de poder d’atracció sobre el lector, fet que porta a que un lector, o bé 

recorde íntegrament el relat, o bé se n’oblide totalment. Per altra banda, Ezama Gil, 

destacava el tercer punt dels anteriors, és a dir, aquell que fa referència a la moralitat: 

«el género narrativo, ya sea cuento o novela, ha de cumplir otro requisito fundamental 

también señalado en las preceptivas literarias: subordinarse a una finalidad utilitaria, de 

instrucción y adoctrinamiento moral» (EZAMA GIL, 1992: 88). Per la seua banda, Julio 

Peñate Rivero caracteritza el conte com «un sistema abierto, especializado en el 

tratamiento de información, de creación humana y con una doble consistencia, física 

(forma impresa, material) y abstracta (representaciones intelectuales de tipo ficcional)» 

(PEÑATE RIVERO, 1996: 35). D’igual manera, l’estudiosa Assumpció Bernal
71

 també 

anunciava que la teoria contemporània insisteix tenaçment en caracteritzar el gènere 

mitjançant dos elements molt particulars: l’economia de recursos i la densitat/tensió.
72

 

Raymond Carver,
73

 per exemple, defensava que en els contes calia oferir una atmosfera 

d’amenaça, tensió o de sensació d’imminència. Una teoria que també destaca un altre 

contista com Francisco Afilado, el qual declarava en la compilació d’entrevistes 

editades per Miguel Ángel Muñoz, que en la narrativa breu «no hay que dar respiro al 

lector, en el sentido de que no podemos permitirnos que se distraiga. La lectura de un 

cuento tiene que atrapar desde el inicio, desde la primera frase» (MUÑOZ, 2011: 295). 
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 Consulteu l’article de Luis Beltrán Almería «El cuento como genero literario» (1996: 31-32). 
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Amb tot, podem recórrer a diverses opinions que caracteritzen el gènere a partir 

de trets formals. Per exemple, Sargatal assevera que tot conte té clarament diferenciada 

una estructura tripartita: introducció, desenrotllament i desenllaç. Afegeix, a més, que el 

darrer component, pot ser obert o tancat. De fet, els contes contemporanis aposten més 

decididament pel primer d’aquests. Així, «el contista ens proporciona al llarg del conte 

totes les claus perquè la nostra interpretació vagi en una direcció determinada: l’únic 

que hem de fer nosaltres, els lectors, és obrir la porta» (SARGATAL, 1987: 56). Per tant, 

molts teòrics conceben que els contes acostumen a tenir o bé un final obert, o bé un final 

sorprenent, fet que no és exclusiu d’aquest gènere, així com conreen escriptors com 

Borges, acostumat a oferir finals desconcertants i inevitables al lectors. Així, és ben 

cert, allò que comenta l’estudiós Juan Salvador Paredes Núñez i que recull Eugenio 

Maqueda Cuenca, quan expressa que «toda la estructura del cuento gira en torno al 

desenlace» (MAQUEDA, 2001: 623). 

Un altre element paratextual com el títol també ha estat objecte d’anàlisi de molts 

estudiosos a l’hora de caracteritzar el conte, com a gènere únic i independent. Ezama 

Gil assegurava que el títol funciona en el conte «por lo general, como elemento 

anticipador del contenido del relato, pero es también, en buena medida, un elemento 

demarcativo, puramente convencional, destinado únicamente a identificar un texto 

frente a otros» (EZAMA GIL, 1992: 97). Hem de recórrer a alguns relats de Simó per tal 

d’analitzar aquest aspecte anticipador com per exemple «Penseu bé què demaneu: us ho 

podrien concedir» (HOM), «Les anques de la meva dona» (HOM), «Alcoi-Nova York» 

(ALC-NVY), «Es regala pis» (TAG) o «No m’agrada la meva dona» (HOM), entre 

d’altres. Un altre contista com Àngel Olgoso
74

 considerava els títols com a una segona 

oportunitat de poder condensar més la història, tot dotant-lo d’una importància 

equiparable a l’inici i al final dels relats, ja que «establecen una relación de privilegio 

con el mundo imaginado, abren lo narrado a todo tipo de interpretaciones, además de 

dirigir y complementar el sentido de esos microcosmos vertiginosos, formados sólo por 

unas pocas palabras calibradas al milímetro» (MUÑOZ, 2011: 200). Però hi ha altres 

elements externs als textos que poden dotar-los d’un carácter propi. Ángeles Ezama Gil, 

en el seu llibre El cuento de la prensa y otros cuentos. Aproximación al estudio del 

relato breve entre 1890 y 1900, considerava que les il·lustracions proporcionaven al 

gènere d’un major atractiu, ja que serviria de complement visual al text «incluso en 
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ocasiones cobrando protagonismo como medio de interpretación del asunto del relato, al 

anticiparse la imagen a su expresión verbal» (EZAMA GIL, 1992: 106). 

 Temàticament, Calafat
75

 esmenta que existeixen dos corrents ben diferenciats 

sobre les quals es basen gran quantitat dels escriptors del gènere: el memorialisme i 

l’ambient urbà. Isabel-Clara Simó n’és un bon exemple d’aquest tractament, recolzant-

se, a més, de la ironia per a intensificar el relat. Segons el crític, l’humor, la paròdia i la 

deformació grotesca, propis d’altres contistes catalans com ara Quim Monzó o Sergi 

Pàmies, esdevenen un recurs important a l’hora de plasmar en els relats una altra 

tendència de la narrativa breu: jugar amb els tòpics, és a dir, «donar-li la volta a les 

situacions quotidianes i comportaments prototípics» (CALAFAT, 1998: 18). 

 Resumint totes aquestes aportacions, és evident que el gènere emana una gran 

quantitat de trets que poden considerar-se propis, tot i que també es donen en altres 

gèneres. Però hi ha altres opinions com la de Maqueda Cuenca que assegura que la 

brevetat és l’única característica diferenciadora del que ell anomena «relats borgians»,
76

 

fent referència als contes. A més, com deia el crític Boris Tomasevskij,
77

 cal mantindre 

viu l’interés i estimular l’atenció del lector i, el conte, utilitza un reguitzell de tècniques 

destinades a realitzar aquesta tasca. Perquè aquest lector és la persona que es veu cara a 

cara amb els textos. Uns textos que formen part d’un gènere amb escriptors que 

experimenten amb ells, que divergeixen en la seua mida i densitat i que, freqüentment, 

romanen dispersos en edicions reduïdes o en revistes especialitzades, com assegura 

Calafat.
78

 

 Amb tot el que hem vist, inclourem també els sis conceptes que reunia Italo 

Calvino a propòsit de la definició del conte en una de les seues conferències pòstumes 

recollida per Beltrán Almería:
79

 lleugeresa, rapidesa, exactitud, visibilitat (fantasia), 

multiplicitat i consistència. No obstant això, hem de tindre en compte que quan el conte 

es novel·litza vol dir que el seu cànon tendeix a dissoldre’s i, conseqüentment, facilita 

procediments de fusió amb altres gèneres, incloent-hi la novel·la.  
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 Vegeu el «Pròleg» de l’obra de Francesc Calafat El conte a València (1998: 17).  
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 Consulteu l’article de Maqueda Cuenca «Cuento frente a relato borgiano. Nociones teóricas» (2001: 
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1.3 Classificacions i variacions del gènere 

 

Són moltes les classificacions i divisions que ha patit el gènere, ja siga pel que fa 

a l’autoria, a la temàtica, a la intenció o a l’extensió. És per això, que podem parlar de 

conte anònim i conte d’autor, de conte antic i conte modern, de conte popular i conte 

literari, o de conte o microconte. De fet, el crític Vladimir Propp
80

, va tractar d’establir 

una classificació molt senzilla després de fixar-se en altres analistes com per exemple 

Wilhelm Wundt.
81

 Propp dividí els contes en tres apartats: meravellosos, de costums i 

d’animals.  

 Més actualment, i de manera exhaustiva, Alfred Sargatal ha tractat de donar nom 

als diversos textos narratius que al llarg dels segles han estat considerat components del 

gènere contístic. Per una part, fa referència als exemple que són unes narracions curtes 

que servien «per il·lustrar una lliçó moral. El terme s’aplicava sobretot a les històries de 

què es valien els predicadors medievals en els seus sermons» (SARGATAL, 1987: 23). A 

més, denomina al·legoria al relat en vers o en prosa amb un doble significat: «un de 

superficial i un altre de profund, o ocult dessota de l’aparent» (SARGATAL, 1987: 24); la 

paràbola és «una història curta i senzilla que té com a objectiu una lliçó moral, a l’estil 

de l’exemple» (SARGATAL, 1987: 24); la faula és «una narració que crea analogia entre 

els principals elements narratius i certs aspectes de la conducta humana [...] servint-se 

d’animals» (SARGATAL, 1987: 24); els bestiaris «són un gènere medieval en prosa o en 

vers en què la conducta dels animals (emprats com a figures simbòliques) apunta a una 

lliçó moral» (SARGATAL, 1987: 25); el lai es designa a «una narració breu o un poema 

líric destinats a ser cantats» (SARGATAL, 1987: 26); el fabliau francés, per la seva banda, 

«és una narració curta en octosíl·labs, normalment d’uns tres-cents o un quatre-cents 

versos [...] contes obscenament còmics [...] de caire satíric, i presentaven una forma 

enginyosa i basta, sovint a costa de la clerecia» (SARGATAL, 1987: 26); el terme anglés 

yarn designa, doncs, «qualsevol història o conte en general, i deriva de l’argot dels 

mariners» (SARGATAL, 1987: 27-28); per últim, el conte de fades tendeix a ser «una 

narració en prosa sobre les fortunes i desgràcies d’un heroi o una heroïna que, havent 

experimentat diverses aventures de caire més o menys sobrenatural, viuen feliços per 
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 Consulteu Morfología del cuento de Vladimir Propp (1974: 17).  
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 Wilhelm Wundt (1960: 346) proposava la següent classificació: contes-faules mitològics; contes 
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sempre més. La màgia, els encanteris, les disfresses i els embruixaments són alguns dels 

ingredients més importants d’aquestes històries, que sovint són subtils en la seva 

interpretació de la naturalesa i la psicologia humanes» (SARGATAL, 1987: 28). 

 Una altra crítica com Bobes Naves
82

 tractà d’enfocar aquesta classificació a 

partir dels esquemes sintàctics dels textos, de la seua disposició i de la seua tipologia 

narrativa. Per tant, classificà el contes com aquells que són envoltants o d’anell que 

acaben de la mateixa manera que comencen; altres de tècnica lineal que segueixen un 

desenvolupament successiu, generalment cronològic dels fets; altres de disposició 

paral·lela, que narren dues històries de significat contrari o de sentit equivalent; i per 

últim, uns altres de tècnica escalonada, que introdueixen motius cada vegada més 

intensos.  

 És evident que a l’hora de realitzar subclassificacions del gènere, l’analista pot 

fixar-se en un gran nombre d’elements que el componen. El mateix Alfred Sargatal en 

el seu estudi Iniciació al conte literari
83

 ens ha facilitat uns altres exemples per tal de 

mostrar-nos la gran pluralitat que es pot desprendre en aquest vessant. Ço és, si es basa 

en el tipus de personatges que hi intervenen podem parlar de contes d’animals, de fades, 

d’espies, d’extraterrestres, etc. Si es basa en el to de cada conte, poden ser humorístics, 

moralitzants, religiosos, seriosos, paròdics, entre altres.   

De tots aquests subgèneres dins els relats breus no hem citat encara els que molts 

autors denominen com quadre de costums i que ha estat vinculat al conte pel seu 

caràcter breu. L’analista Pere Rosselló recull en el seu estudi una definició de Margarida 

Aritzeta que comenta que es tracta d’un «gènere narratiu que consisteix a presentar 

escenes de la vida quotidiana amb la finalitat de fixar unes característiques d’època o de 

costums, i en què l’argument té una importància mínima» (ROSSELLÓ, 1998: 162). A 

més, l’estudiós Enric Cassany, comentava que es tracta d’una  

composició breu, que té per finalitat la pintura filosòfica, festiva o satírica dels costums populars 

o, en un sentit més ampli, la pintura moral de la societat [...] pretén la descripció de tipus, 

costums, escenes, incidents, llocs o institucions de la vida social contemporània, amb escassa o 

nul·la trama argumental [...] amb objectiu satíric o didàctic, amb propòsit de reforma moral de la 

societat, o pintoresquista, humorístic o realista descriptiu, sense preocupació ulterior al pur 

entreteniment (CASSANY 1992: 20) 
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 És ben cert que el costumisme va tindre el seu moment àlgid a partir de l’estètica 

romàntica que tractava de plasmar l’exotisme en els àmbits més propers. Passem, doncs, 

d’uns paisatges remots i singulars a les estampes més quotidianes dels carrers i 

personatges que ens envolten. Pel que fa a l’àmbit català, que mira les literatures veïnes, 

els quadres de costums es caracteritzaran, com diu Pere Rosselló per una «menor 

obediència a un pla folklòric i l’escàs interès per sustentar una ideologia explícitament 

nacionalista» (ROSSELLÓ, 1998: 59). 

 Tradicionalment s’ha considerat el quadre de costums com l’origen del conte 

literari, però és evident que aquests relats formen part d’una època molt concreta que, 

amb els anys, tendí a extingir-se. En les nostres lletres, la seua existència fou fugaç, per 

tant, el conte literari contemporani en les lletres catalanes estaria més lligat a allò que 

denominem rondalla (narracions breus i de caràcter anònim, de tradició popular que 

conta fets imaginaris amb un argument senzill) que no pas als quadres de costums.  

 No obstant això, els quadres de costums també presenten alguns, però alhora 

escassos, vincles amb els contes literaris actuals. Per exemple, i segons Pere Rosselló,
84

 

el quadre de costums a partir de la barreja que presenta de crònica social i de ficció 

literària, pot acostar-se a aquells contes actuals que mantenen un to assagístic. De fet, a 

causa del mitjà periodístic on apareixien, fa que tots dos gèneres compartisquen trets 

característics com ara la brevetat, la independència i un caràcter contemporani. Però, 

més bé, tots dos gèneres presenten multitud de diferències com per exemple la 

focalització dels personatges per part del narrador: en els quadres de costums formen 

part d’una col·lectivitat, en els relats breus són individus concrets. O també la 

preponderància en els quadres de costums del to humorístic, satíric o pintoresc que en 

moltes ocasions no s’hi observa en els relats curts.  

 

1.3.1 Els microcontes  

  

Pel que fa a l’extensió, una de les grans classificacions és aquella que diferencia 

entre conte i microconte. L’estudiós Fernando Valls
85

 traspua que no està clara quina és 
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la frontera que separa un gènere de l’altre, així com passava amb el conte i la novel·la 

curta. A més, agrupa tota una sèrie de denominacions amb què els seus conreadors han 

atribuït a aquests textos narratius brevíssims, com ara: minicontes, contes mínims, conte 

microscòpic, narració ultracurta, microrelat, relat hiperbreu, relat mínim, texticles, entre 

d’altres. De fet, dins de les lletres catalanes autors com Joan Perucho, Pere Calders o, 

més recentment, la pròpia Isabel-Clara Simó han conreat aquest tipus de relats,
86

 com 

podem observar en els reculls de l’autora Tota aquesta gent i Perfils cruels dins els 

quals es recullen un gran nombre de microcontes, en concret, trenta textos en el primer 

d’ells i tretze en el segon sota la denominació de «contes mínims».  

 Amb l’avanç de les noves tecnologies, la tendència a escriure microrelats ha 

augmentat de manera fluïda, encara que la figura de la dona escriptora de microconte 

escasseja considerablement, com bé anunciava l’analista Ángeles Encinar.
87

 Però, és 

important esbrinar els trets que els diferencien del conte i de la novel·la i, amb aquesta 

intenció, afegim l’afirmació del contista Eduardo Jordà, recollida per Miguel Ángel 

Muñoz en la compilació d’entrevistes La familia del aire:  

el microrrelato es el polvo de una noche, excitante, sí, pero enseguida olvidado. El relato de 

20/30 folios es una relación de tres o cuatro meses –digamos que un verano-, quizá en una 

ciudad lejana, quizá en una casa de campo, quizá en un apartamento alquilado al que uno sabe 

que nunca volverá: suficiente para que deje huella, pero no tanto como para que llegue a crear 

tedio o sensación de asfixia. Y la novela es una larga convivencia en pareja, con todas las 

ventajas y todos los inconvenientes que tiene eso. (MUÑOZ, 2011: 240) 

Per a l’escriptora argentina Ana Maria Shua un microrelat és «una idea que hay 

que trabajar muy cuidadosamente y pulir hasta el último detalle para que sea redonda y 

perfecta. Un cuento requiere otro tipo de idea, de tratamiento, sobre todo 

necesita desarrollo de personajes, y una novela más todavía».
88

 Ara bé, si hauríem 

d’agafar un tret singular que el distingisca dels seus germans majors, a banda de 

l’extensió, ens fixaríem en el grau de transtextualitat necessari per al lector dels 

microcontes. Com diu l’analista xilena Maria Isabel Larrea,
89

 el lector:  
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ha de tener una competencia transtextual, es decir, ha de conocer los mecanismos de evocación, 

las alusiones, en suma, los modos de diálogos entre los textos. Por lo general, los textos breves 

incluyen en su codificación la intertextualidad con otros textos mayores, a menudo muy 

prestigiosos, para parodiarlos, invertirlos o recuperarlos desde otro sesgo semántico.  

Fernando Valls també recolza aquesta opinió ja que el microconte exigeix un 

«lector activo, con sentido del humor, un lector cómplice que conozca la historia 

literaria y que esté más o menos al tanto de los entresijos del lenguaje, de las leyes de la 

retórica y de los hitos de la cultura universal» (VALLS, 2001: 644). 

Així com parlàvem abans, la pràctica del conte per a molts escriptors suposa un 

banc de proves per a molts novel·listes i, per tant, hi ha crítics que creuen que el 

microconte també representa un embrió del relat breu i, per consegüent, un experiment 

dels contistes. Com Valls anuncia,
90

 hi ha d’altres que consideren el microconte com un 

text simple de prosa o, fins i tot, un atac d’enginy. No obstant això, caldrà fer notar el 

caràcter independent que molts crítics li donen com a gènere. Així com exposa Valls, 

Manuel Rivas el considera com la màquina narrativa microscòpica per excel·lència, ja 

que «aletea en todas partes» (VALLS, 2001: 654). I no dubta en assegurar que el 

microconte, tot i tenir germans, manté una retòrica, un ritme, un to i unes lleis pròpies.
91

  

Podem afegir finalment unes paraules adients de l’estudiosa Elena García de 

Paredes que creiem que recullen metafòricament l’essència del gènere basades en els 

estats satisfactoris dels lectors després de llegir-los:  

el microrrelato en su brevedad, es profundamente generoso. Prescinde de la nota del suicidio y 

de la angustiosa defensa de su acción. Él mismo es, casi, el punto y final. La perplejidad y la 

iluminación, esas artes decorativas con las que nos obsequia, consiguen lo que no consiguen cien 

impecables y educadas misivas narrativas. Aunque a veces el dinosaurio está ya hasta las 

narices.
92

  

 

1.3.2 Conte popular i conte literari 
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Atenent a un altre punt de la classificació dels contes, ens detindrem en un dels 

debats històrics com és la distinció entre allò que anomenem conte popular o folklòric i 

conte literari. En primer lloc, abans d’entrar en matèria, diversos crítics desaconsellen 

aquestes etiquetes, sobretot la de «conte literari», com és el cas de Maqueda Cuenca, ja 

que:  

primero, porque el adjetivo especificativo literario aplicado al sustantivo cuento parece 

contraponerlo a otro tipo de cuento que no sería literario, lo cual es muy discutible; segundo, y 

aún más importante, la palabra cuento tiene en nuestro idioma un sentido ampliamente aceptado 

y reconocido socialmente, por aquéllos que nunca se acercan a la lectura ni están relacionados 

con los estudios literarios, y está asociado a un tipo de literatura diferente, la infantil y la 

popular. (MAQUEDA CUENCA, 2001: 619-620)  

 I el conte popular? Per a José María Merino
93

 aquest subgènere transmet una 

efecte imaginari dins el qual hi sol haver una espècie d’ensenyança que ordena o 

desxifra el món. A més, continuant amb les paraules del crític, el qual dedicà un estudi 

complet a analitzar les diferències, manté uns trets formals inalterables: una trama fixa i 

un argument central invariable, encara que el l’expressió pot variar segons el narrador. 

Merino també afegeix una sèrie d’arquetipus d’aquests relats: la xiqueta perseguida, la 

filla del diable, el príncep encantat, la princesa encantada, contes picarescos, 

d’animals...  

Amb tot, dins aquest subgènere també podem fer una altra classificació, com bé 

exposa Aurelio Espinosa i recull José María Merino dins l’estudi Cuento popular y 

cuento literario.
94

 Així, podem parlar de contes endevinalles, contes i llegendes, 

acudits, embarbussaments, contes morals i contes d’encanteri. Ara bé, tots ells tenen un 

eix motriu també inalterable: l’efecte imaginatiu que permet la transmissió oral és el 

principal motor que els alimenta. José María Merino agrupa, al llarg de la seua anàlisi, 

un conjunt de trets principals a propòsit d’aquest gènere: les referències temporals i 

espacials són inconcretes; els personatges segueixen uns arquetipus sense aprofundir en 

ells psicològicament; el poc tacte a l’hora de contar fets macabres amb tota naturalitat; o 

el doble sentit i el gust per suggerir que vessen els seus mots.  

 Pel que fa al conte literari, una de les principals diferències que manté amb el 

popular és el fet que no puga ésser contat, és a dir, el conte literari o s’hi recita o s’hi 

                                                 
93

 Vegeu l’estudi de José María Merino Cuento popular y cuento literario (2012: 70).  
94

 Consulteu l’anàlisi de Merino (2012: 70).  



47 

 

llig. Merino també afegeix unes quantes característiques essencials referents a aquests 

escrits: per una part, tenen autor;
95

 per altra, mantenen una estructura fixa determinada 

per l’escriptura del propi autor; són textos amb moviment, versemblança, economia i 

col·laboració; tracten temes diversos, ja siga a nivell col·lectiu o individual; tenen un 

gust per mostrar una altra realitat, més inquietant; i conserven el seu caràcter directe 

mitjançant altres vies, com per exemple la fantasia. Només, entre tots dos tipus escrits 

és evident que existeix un vincle que, com diu Ezama Gil, es basa en «la insistencia en 

el carácter oral de los relatos, manifiesto, en primer término, en el marco verbal que 

precede i/o cierra buen número de ellos» (EZAMA GIL, 1992: 166). 

 A tall de conclusió, podem destriar unes paraules d’Alfred Sargatal que matisen 

de manera concisa les diferències existents entre allò que anomenem conte popular, 

folklòric o tradicional i allò que anomenem conte culte o literari:  

podem dir que els contes populars o tradicionals són els transmesos de pares a fills, per via oral; 

inclouen llegendes, rondalles, faules, contes de fades, històries de fantasmes, de gegants, de 

sants, d’animals, de vampirs, de dimonis, d’esperits, de lladres, etc.; també poden ser històries de 

marits i mullers, d’amors i criats, etc. Si bé els contes tradicionals són en principi d’autor 

desconegut [...] els contes literaris o cultes són, en general, de creació personal i es transmeten i 

conserven per mitjà de l’escriptura i, a l’època moderna, del llibre (SARGATAL, 1987: 53).  

 

1.4 Elements constitutius del conte 

  

Acabem de deixar enrere una primera revisió del gènere del conte que ha 

comptat amb el suport d’estudis crítics d’especialistes. En ella, el punt d’atenció se 

centrava en situar el conte dins el concepte global de la literatura i, per aquesta raó s’ha 

relacionat i s’ha comparat amb la resta de gèneres com la novel·la, la poesia o el teatre. 

D’igual manera, també se li ha dotat d’un trets canònics que el diferencien d’altres 

escrits, com els esmentats anteriorment. Tot seguit, iniciem la segona de les parts de 

l’anàlisi del relat breu destriant aquells elements més importantsque que el caracteritzen 

com ara el punt de vista narratiu, els personatges o els escenaris, entre d’altres. Amb 

                                                 
95

 En aquest punt també ressaltem l’opinió de Baquero Goyanes quan comenta que «cuento popular es el 

que, anónimamente, se transmite por tradición oral a lo largo del tiempo; en tanto que el cuento literario 

tiene un autor a quien corresponde plenamente su invención, su creación» (BAQUERO GOYANES 1998: 

111) 
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aquest objectiu, seguirem el mateix procediment que hem realitzat fins ara, és a dir, 

realitzarem una breu exposició i destacarem els estudis dels analistes que considerem 

més adients per a aquesta funció. La raó d’aquest punt és el fet de poder utilitzar aquest 

apartat teòric a l’hora d’analitzar els contes d’Isabel-Clara Simó.  

 

1.4.1 Realitat i ficció 

  

En aquesta part de la investigació cal distingir entre dos elements fonamentals 

que s’entrecreuen quan fem referència a la literatura i, més en concret, al procediment 

d’escriptura: realitat i ficció. Mario Vargas Llosa
96

 assegurava que els homes no estan 

contents amb la seua sort i tots ells, siguen del caliu que siguen, desitgen una vida 

distinta de la que porten. Amb aquesta intenció nasqueren les ficcions, és a dir, perquè 

els éssers humans pogueren posseir unes vides que no es resignaven a tenir. Per tant, les 

ficcions representen una mena d’inconformitat i desig.  

 Però, què és ficció i què és realisme? L’estudiós Alexander Steele dins el recull 

Escribir ficción que forma part del Gotham Writers Workshop
97

 esmenta que la ficció 

«en su sentido más amplio [...] es simplemente una historia inventada» (STEELE, 2003: 

14),
98

 però en un sentit més precís són «historias inventadas que se cuentan en prosa y 

utilizando únicamente palabras. Solo palabras» (STEELE, 2003: 15). El teòric Tomàs 

Albaladejo distingia tres mons ben diferenciats a propòsit de la voluntat textual: «el 

modelo del mundo de tipo I o de lo verdadero; el modelo del mundo de tipo II o de lo 

ficcional verosímil; el modelo del mundo de tipo III o de lo ficcional no verosímil» 

(ALBALADEJO, 1992: 52). En una primera instància, aquesta classificació sembla molt 

esquemàtica i molt aclaridora, però, sobre la pràctica, l’establiment d’aquestes fronteres 

és molt discutible. De fet, Alfred Sargatal recollia una opinió de Pere Calders que 

anunciava la confusió dels termes quan comentava que:  

no queda clar, sobretot, que uns peus descalços sobre una terra amb una mica de fang i una mica 

de brutícia, representin el realisme, i que els somnis que poblen el cap –d’altra banda, ben real–, 

situat més amunt, o més enlaire, representin la ficció. Completem, amb aquesta actitud, una mena 
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 Vegeu l’artice de Mario Varas Llosa «El arte de mentir»  (1991: 401). 
97

 Escola d’escriptura creativa de renom dins els Estats Units. 
98

 Aquesta opinió coincideix totalment amb el que pensa Isabel-Clara Simó.  
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d’ordre no confessat, a base de donar al mot ficció un to pejoratiu, amb la gravetat afectada d’uns 

adults que no estem per històries (SARGATAL, 1987: 101).  

L’escriptor Andrés Trapiello comentava en una entrevista
99

 que el narrador de 

ficció pot resultar més versemblant que la pròpia història. A més, un altre escriptor com 

Fernado León de Aranoa reflexionava d’igual manera sobre les possibles fronteres de la 

dicotomia versemblança/inversemblança:  

la gran maravilla es que la realidad no responde a un género ni a unas coordenadas. Eso es 

lo que la hace tan cinematográfica. A mí siempre me asombra que se diga que en una 

película no es verosímil que pase tal o cual cosa. Se nos dice que en el cine las películas 

tienen que ser verosímiles, que, aunque no sean realistas, parezca posible lo que sucede en 

ellas. Pero la vida está llena de acontecimientos que para nada son verosímiles. En la 

realidad pasan cosas asombrosas que serían difícilmente creíbles en una película […] El ser 

humano necesita permanentemente la ficción para sobrellevar la realidad y para estar en el 

mundo. Es una parte indisociable de nuestra personalidad. Sin ella sería terrible.
100

 

 En tot cas, el relat de ficció implica la creació de mons alternatius, en unes 

ocasions semblants a la realitat objectiva i, en altres, totalment dispars. Aquests mons 

depenen totalment de la realitat i possibiliten l’existència d’uns personatges i uns 

escenaris que completaren el text que la sustenten. El crític i escriptor Henry James 

afirmava que l’art de la ficció és l’art de la il·lusió amb la possibilitat d’eixamplar la 

nostra experiència. Vegem la visió metafòrica que en fa del terme:  

La casa de la ficción, en suma, no tiene una sino un millón de ventanas... más bien, un 

número incontrolable de posibles ventanas; cada una de las cuales ha sido abierta, o puede 

aún abrirse, en un extenso frente, por exigencia de la visión individual y por presión de la 

voluntad individual. Esas aberturas de forma y tamaño desigual, dan todas sobre el 

escenario humano, de modo tal que habríamos podido esperar de ellas una mayor 

semejanza de noticias de la que hallamos. Pero cuando más, son ventanas, simples agujeros 

en un muro inerte, desconectadas, encaramadas en lo alto; no son puertas articuladas 

abiertas directamente sobre la vida. Tienen una característica propia: detrás de cada una de 

ellas se yergue una figura provista de un par de ojos, o al menos de prismáticos, que 

construye, una y otra vez, para la observación, un instrumento único que asegure a quien lo 

emplea una impresión distinta de todas las demàs (JAMES, 1975: 61-62) 

                                                 
99

 Vegeu l’entrevista en la pàgina web http://lecturassumergidas.com/2013/09/17/andres-trapiello-

entrevista/ 
100

 Consulteu l’entrevista dins la pàgina web http://lecturassumergidas.com/2013/05/15/fernando-leon-de-

aranoa-siempre-soy-partidario-de-la-duda/  

http://lecturassumergidas.com/2013/09/17/andres-trapiello-entrevista/
http://lecturassumergidas.com/2013/09/17/andres-trapiello-entrevista/
http://lecturassumergidas.com/2013/05/15/fernando-leon-de-aranoa-siempre-soy-partidario-de-la-duda/
http://lecturassumergidas.com/2013/05/15/fernando-leon-de-aranoa-siempre-soy-partidario-de-la-duda/


50 

 

 Per tant, tot allò que comporta el terme ficció, moltes vegades ofereix un efecte 

alliberador per a aquells escriptors que al mateix temps transmeten la realitat de manera 

subjectiva mitjançant altres vies com ara els articles d’opinió o les cròniques 

periodístiques. És el cas de l’escriptor Fernando Savater quan comenta
101

 que «lo que 

tiene de bueno la ficción es que no necesitas estar exponiendo continuamente tu 

opinión, lo que tú crees de las cosas. La ficción me ha impulsado a dejar atrás la prisa, 

pero también sucede que aquellos géneros en los que te encuentras más seguro son los 

que te proporcionan más placer».
102

 

 Però, quina és la tasca d’un escriptor de ficcions? L’estudiós Félix Martínez 

Bonati ha tractat de definir l’activitat de la manera següent:  

El autor a) imagina ciertos acontecimientos; algunos de estos acontecimientos imaginados son 

frases, y algunas de estas frases describen a algunos de estos acontecimientos. Además de esto, 

el autor b) registra (directa o indirectamente) por escrito el texto de las frases imaginadas que 

decide retener. El autor produce realmente signos lingüísticos pero ellos no son actos de hablar, 

ni parte de un acto de hablar, sino signos (icónicos) que representan frases, actos de hablar, 

imaginarios (MARTÍNEZ BONATI, 1992: 65-69) 

 Com hem esmentat anteriorment, Vargas Llosa aprofundia envers la capacitat de 

l’escriptor d’inventar realitats. Un altre crític com Garrido Domínguez també oferia la 

seua opinió al respecte a propòsit de la funció de la ficció:  

gracias a los embustes de la ficción la vida aumenta, un hombre es muchos hombres, el 

cobarde es valiente, el sedentario nómada y prostituta la virgen. Gracias a la ficción 

descubrimos lo que somos, lo que somos y lo que nos gustaría ser. Las mentiras de la 

ficción enriquecen nuestras vidas, añadiéndoles lo que nunca tendrán, pero, después, roto su 

hechizo, las devuelven a su orfandad, brutalmente conscientes de lo infranqueable que es la 

distancia entre la realidad y el sueño. A quien no se resigna y, pese a todo, quiere lanzarse 

al precipicio, la ficción lo espera, con sus manos cargadas de espejismos erigidos con la 

levadura de nuestro vacío. Pasa, entra, ven a jugar a las mentiras (GARRIDO DOMÍNGUEZ, 

2001: 587).  

                                                 
101

 Vegeu les paraules i les reflexions de l’escriptor en l’estrevista digital que ofereix la pàgina web  

http://lecturassumergidas.com/2014/03/28/entrevista_fernando-savater_/ 
102

 També Isabel-Clara Simó ofereix una visió semblant quan en una conversa amb ella el 26 de setembre 

del 2013 afirmava que «des d’un punt de vista d’impacte, l’article està creat per això, per a causar 

impacte. Per tant, l’objectiu de l’articulista no és explicar les vapors de la meua ment (com fan molts). 

Amb l’articulisme estàs agafant la realitat pel coll, sacsejant-la i creant impacte. Per contra, la ficció és 

pura mentida. Una mentida que la modeles i que la fas al teu gust. Un conte és un mon alternatiu i 

l’article, costumisme». 

http://lecturassumergidas.com/2014/03/28/entrevista_fernando-savater_/
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 Ara bé, si estudiem totes aquestes definicions podrem deduir que la ficció és un 

procediment dins el qual l’escriptor ha de recórrer a les arrels de la seua experiència per 

tal de plasmar-la. De fet, és al segle XX quan l’aspecte de la versemblança pren força i, 

com diu Garrido Domínguez: «sus abanderados no siempre han sido los teóricos de la 

literatura. De lo que se trata, en última instancia, es de precisar las relaciones [...] entre 

literatura y realidad efectiva» (GARRIDO DOMÍNGUEZ, 1996: 29). Com recull Calafat,
103

 

escriptors com Baudelaire ja afirmaven aquesta teoria. L’escriptor francés comentava 

que l’objectiu primordial de tot escriptor és expressar el seu temps i deixar plasmades 

les noves sensacions experimentades que, amb el temps, es fan fonedisses. Aquesta 

teoria també la defensa l’escriptor Francisco Ayala,
104

 qui tracta de constatar que la 

diferència entre el creador literari i la resta dels humans no rau en l’exercici de la 

imaginació, sinó en la possessió d’un talent especial que serveix per a tancar les 

invencions imaginatives en una estructura verbal, a través dels textos, provocant als 

lectors experiències íntimes, sensacions i emocions.  

 No obstant això, si cerquem una definició de realisme dins de la ficció, 

recorrerem a José María Pozuelo Yvancos, ja que aquest crític arriba a la conclusió que, 

paradoxalment, el realisme és irreal: «nos hemos acostumbrado tanto a leer 

realistamente la ficción realista que nos cuesta mucho categorizarla en lo que es en 

términos de su lógica: una ficción tan irreal como la que propone viajes fantásticos a 

países de otras galaxias» (POZUELO YVANCOS, 1993: 70). Per contra Joan Fuster 

demanava el 1972 que els escriptors havien de ser sensibles a les realitats del seu món, a 

propòsit dels autors valencians que feien la vista llarga en la seua prosa dels 

esdeveniments dins la seua societat.
105

 De manera complementària, l’escriptor Rodrigo 

Fresán
106

 recull la declaració d’E. M. Forster sobre aquest concepte: «la realidad es una 

habitación con cuatro paredes y que él es capaz de ver una, las otras dos por el rabillo 

del ojo y la de atrás para nada. La verdad es que uno siempre está viendo partes y con 

esas partes intenta hacer su construcción, su relato». Per tant, com podem saber quina és 

la realitat vertadera? Rodrigo Fresán, en la mateixa entrevista, recull una altra opinió, en 

aquest cas de Vladimir Nabokov, que segueix el mateix camí: «Él decía que la realidad 

está sobrevalorada, que no es finalmente más que especialización y que, si bien todos 
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 Vegeu el «Pròleg» de Francesc Calafat (2013: 49).  
104

 Vegeu l’article de Francisco Ayala «Presencia y ausencia del autor» (1984: 55). 
105

 Com també recull Francesc Calafat (2013: 80).  
106

 Vegeu l’entrevista a l’escriptor dins la pàgina web https://lecturassumergidas.com/2014/04/24/rodrigo-

fresan-el-genoma-de-la-ficcion-existe_/  

https://lecturassumergidas.com/2014/04/24/rodrigo-fresan-el-genoma-de-la-ficcion-existe_/
https://lecturassumergidas.com/2014/04/24/rodrigo-fresan-el-genoma-de-la-ficcion-existe_/


52 

 

vivimos en una especie de realidad neutral, que puede ser como la Suiza de todas las 

realidades, donde nos movemos y nos encontramos, luego está la realidad de cada uno y 

de los intereses de cada uno». 

 Com esmenta Ezama Gil,
107

 a partir de les paraules d’Emilia Pardo Bazán, 

consideren que la realitat i la invenció són dos procediments igualment lícits com a 

fonts d’inspiració. I, pel que fa al paper que juga la literatura dins aquesta dualitat, 

Andrés Trapiello ressalta que  

lo que hacemos todos, como lectores o como escritores, es intentar penetrar en la parte invisible 

de la realidad, en la parte misteriosa, que es donde está esa belleza que no sabemos explicarnos 

muy bien. Encontrar esa parte invisible de lo visible es el impulso que me mueve a escribir. Eso 

es lo que yo trato de ver, de buscar, y eso es también lo que me gusta encontrar en los libros de 

los demás
108

  

 Tot i això, podem destriar diverses defenses d’autors sobre la priorització de la 

ficció davant de la realitat. És el cas de Montserrat Roig,
109

 que assegurava que si no 

contempléssim la vida com a representació, no ho resistiríem i que per tal cal una mica 

de mentida per imaginar-nos una mica de veritat. Per la seua banda, Isabel-Clara Simó 

reafirma aquesta opinió a l’hora de fer literatura: «L’escriptor ha de mentir el lector. Ha 

d’enganyar. Cal ser un mentider».
110

 D’igual manera, Manuel Corchado, en el pròleg de 

sus Historias de ultratumba, declara que «mis historias encierran muchas verdades en 

medio de algunas fantásticas creaciones; son un conjunto de verdades y mentiras (…) ni 

más ni menos que todo lo que, con el nombre de cuento, se saca a la luz pública» 

(CORCHADO, 1873: 5-6). Ezama Gil també recull l’aclariment de l’estudiós Domingo 

Alcalde Prieto sobre aquesta matèria, el qual afegeix que «es el cuento la forma más 

antigua, venerable y fecunda de la palabra que si en el lenguaje vulgar es casi sinónima 

de engaño o mentira, en el literario es expresión de una idea verdadera bajo la forma de 

un hecho» (EZAMA, 1992: 86). 

 De fet, el gènere del conte ha estat considerat durant segles com un mitjà de 

denúncia social, amb una evident declaració d’intencions. La seua condició de relat breu 
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 Consulteu l’obra d’Ezama Gil El cuento de la prensa y otros cuentos (1992: 87).  
108

 Vegeu l’entrevista a l’escriptor en la pàgina web http://lecturassumergidas.com/2013/09/17/andres-

trapiello-entrevista/  
109

 Així com arreplega Francesc Calafat (2013: 20).  
110

 Conversa amb l’escriptora el 26 de setembre del 2013 

http://lecturassumergidas.com/2013/09/17/andres-trapiello-entrevista/
http://lecturassumergidas.com/2013/09/17/andres-trapiello-entrevista/
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i els trets diferenciadors amb la novel·la han afavorit que el conte haja estat present en 

els moments històrics més complicats, així com diu Jaume Figueras:  

en un sentit més global ha estat, també, quan la guerra, l’exili o la repressió s’imposaven, un 

gènere que subsidiàriament ha exercit aquella presència que la novel·la podia mantenir. Poc 

exigent quant a les condicions de temps que requereix la seva lectura, la narració en té prou amb 

l’espai d’un parell de planes en un diari i arriba, d’aquesta manera, a lectors que més difícilment 

s’enfrontarien a un text extens. (FIGUERAS, 1993: 5) 

Així opina també Fernando León de Aranoa quan comenta que «eso para mí es 

un cuento, una maqueta de la realidad, de la que me valgo para esclarecerla de algún 

modo, con la esperanza de que, a través del proceso de la escritura, llegue a servir, a 

resultar interesante, para alguien más».
111

  

Caldria, però, abordar finalment el reforç que han representat els mitjans de 

comunicació en el desenvolupament del gènere. Així, com recull Genara Pulido 

Tirado,
112

 l’escriptora Soledad Puértolas afirma:   

se suele dar como causa de esta renovación del género la creciente demanda de cuentos por parte 

de medios de comunicación (periódicos y revistas), deseosos de ofrecer a sus lectores una gama 

más amplia de textos, y seguramente conscientes de que el lector está siendo sometido a una 

lluvia de noticias ―reales‖ verdaderamente abrumadora, cuando no angustiosa. Proporcionar un 

poco de evasión parece una empresa menos sensata (PULIDO TIRADO, 2001: 565) 

 Podem deduir, per tant, que el procediment d’escriptura, en particular, i la 

literatura, en general, estan estretament vinculats a la realitat perquè dins d’ella trobem 

representats els models que més tard seran esbossats en els textos. La figura de 

l’escriptor i, posteriorment, la del lector, serà l’encarregada d’esculpir i ajustar els mons 

de la manera que creguen convenient, és a dir, o molt pròxims a la realitat, o molt 

allunyats a ella.  

 

1.4.2 L’estructura 
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 Vegeu l’entrevista a l’escriptor en la pàgina web http://lecturassumergidas.com/2013/05/15/fernando-

leon-de-aranoa-siempre-soy-partidario-de-la-duda/  
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 Consulteu l’article de Genara Pulido Tirado «La teoría del cuento en la España de los años noventa. 

Un balance» (2001: 565) 
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De manera habitual, el conte sol estar estructurat en tres parts ben diferenciades, 

ço és, introducció, desenvolupament i desenllaç. Segons Roberto Bolaño, «lo que 

cambia, lo que permite que el árbol, si aceptamos darle esa figura a la experiencia 

literaria, se mantenga vivo y no se seque es la estructura, nunca el argumento».
113

 De 

fet, es pot atrapar la idea, es pot traçar l’esborrany del relat, però l’estructura és allò que 

el sustentarà, que li donarà forma. El mateix Roberto Bolaño afegia, en l’entrevista 

anterior, que l’argument o el tema són importants, però allò vital és l’estructura: «la 

estructura es la música de la literatura». També ho afirma l’escriptor Josep Maria 

Fonalleras quan anuncia que té una fixació absoluta per la forma i, per tant, tracta de 

crear una atmosfera clau en els relats que a ulls del lector sembla insignificant.
114

 És 

evident que el fet estructural afecta d’una manera cabdal en la concessió del relat, i, per 

tant, cal segmentar el relat i determinar les parts del discurs narratiu per tal de donar 

forma a l’escrit. Amb aquesta intenció, l’escriptor, a banda de centrar-se en l’estructura 

general, ha d’analitzar també la particular, com deia Roland Barthes: «estructuralmente, 

el relato participa de la oración, sin poder reducirse nunca a una suma de oraciones: es, 

en cierta medida, el esbozo de un pequeño relato» (BARTHES, 1990: 163).
115

  

 El desenllaç és la part estructural que més atenció ha tingut per als crítics en els 

últims temps. Sobretot, perquè com diu Ignacio Ferrando, «el final resulta muy 

importante para que el lector tenga la sensación ―de que le han contado algo‖».
116

 Però, 

quins tipus de desenllaços poden fer servir els contistes? Com diu Alfred Sargatal,  

pel que fa al desenllaç concretament, pot ser tancat o bé obert. L’obert, com és lògic, és el més 

característic del conte contemporani. El fet que sigui obert no vol pas dir que el desenllaç és 

arbitrari o al gust de les conveniències del consumidor. El contista ens proporciona al llarg del 

conte totes les claus perquè la nostra interpretació vagi en una direcció determinada: l’únic que 

hem de fer nosaltres, els lectors, és obrir la porta (SARGATAL, 1987: 56) 

En el cas d’Isabel-Clara Simó ella mateix reconeix la seua opció per finals oberts 

ja que, com ens comentava en una conversa, li agrada que el lector siga cocreador del 

conte i que interprete el text. A més, rebutja dràsticament la literatura dogmàtica. 

Segons afirma, «jo necessito que la gent pensi. Jo no vull servir-los la racioneta del que 
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 Vegeu l’entrevista a l’escriptor en la pàgina web http://www.letras.s5.com/bolano010403.htm  
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 Com recull Francesc Calafat (1998: 15).  
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 Traducció realitzada per R. Alcalde. 
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 Vegeu l’entrevista a l’escriptor en la pàgina web http://narrativabreve.com/2014/06/entrevista-ignacio-

ferrando.html#more-16926 
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jo penso».
117

 Un cas semblant el tenim amb l’escriptor Gonzalo Calcedo quan afirma, 

en una altra entrevista recollida per Miguel Ángel Muñoz, que els seus relats «carecen 

de final propiamente dicho, o lo tienen, pero rebajado. No hay grandes finales en cuanto 

sucede diariamente a nuestro alrededor. Para mí el cuento no es una adivinanza, una 

serie de recovecos verbales más o menos llamativos que conducen a un desenlace» 

(MUÑOZ, 2011: 118). 

 Ara bé, aquesta concreció de finals oberts no és contradictòria ni exclusiva, sinó 

que és complementària de la voluntat de molts contistes contemporanis per conrear 

desenllaços amb un efecte sorpresa, contundent, inesperat, és a dir, relats amb un 

aparent camí marcat i que acaben desviant-se totalment, a més d’alterar el seu 

desenvolupament. És allò que escriptors com Jorge Luis Borges anomenen trick story a 

propòsit de la reafirmació d’aquesta doctrina en els relats de l’escriptor nord-americà O. 

Henry, el qual manifestava admiració pel conreu d’aquesta tècnica seguida anteriorment 

per altres autors com Edgar Allan Poe.
118

 Com bé deia l’escriptor Carlos Pujol en una 

entrevista a El País: «si la literatura no tiene una sorpresa constante no tiene gracia. Para 

eso, ya está la vida».
119

 Es tracta d’una tècnica que no deixa indiferent el lector i de la 

qual, molts escriptors contemporanis com el propi Borges, Edmundo Valadés o Àngel 

Olgoso se n’han sentit atrets. Aquest darrer, en una entrevista compilada per Miguel 

Ángel Muñoz en el volum La familia del aire, afirma el següent: 

sigo sintiendo debilidad por los finales inesperados -siempre que sean coherentes-, pues esas 

apoteosis, esas minúsculas implosiones, permiten de un modo más contundente amplificar el 

sentido, resolver o multiplicar el conflicto planteado y, sobre todo, reversibilizar el relato, 

releerlo en sentido inverso a la luz de ese final que no dejará indiferente al lector (MUÑOZ, 2011: 

197) 

En el cas català, podem destacar Mercè Rodoreda i Maria Aurèlia Capmany, 

bons precedents de la contística d’Isabel-Clara Simó. Així, conclourem aquest apartat 

amb una opinió de l’estudiosa Elena García Paredes sobre l’estructura dels contes que 

resumeix breument allò que hem exposat:  

el cuento tiene vocación de suicida. Se precipita irremediablemente hacia el final. Como el 

suicida, antes de morir, el cuento deja constancia escrita de su tortura en un ejercicio de 
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 Conversa amb l’escriptora el 5 de desembre del 2012 
118

 Consulteu l’entrevista a Borges publicada el 2013 dins el volum Jorge Luis Borges: The Last 

Interview (2013: 148) quan parla de les trick stories d’O. Henry. 
119

 Entrevista a Carlos Pujol al diari El Pais, l’11 d’octubre del 2003 
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redacción completamente egoísta disfrazado de buenos modales, que intenta justificar el punto 

final voluntariosamente, pero con argumentos muy débiles por lo común.
120

  

 

1.4.3 El conte dins les compilacions 

  

L’estudiosa M. Carmen Bobes Naves recull l’opinió de Boris Tomasevksij
121

 

quan deia que, des de sempre, fins i tot en èpoques remotes, existeix una tendència de 

reunir els relats en cicles, com en el cas de El llibre de Calila e Dimna, Les mil i una nit, 

El Decameró, etc. I cal anar en compte per la dualitat que poden presentar aquestes 

compilacions, és a dir, poden ésser considerades com un recull de contes o com una 

novel·la dividida en diversos relats. Com diu Bobes Naves: «las colecciones de cuentos 

unidos por un marco común siguen siendo cuentos, pero un conjunto de cuentos 

engarzados por un personaje que los vive como experiencias de aprendizaje, es ya una 

novela, a la que generalmente se considera de estructura abierta» (BOBES NAVES, 1998: 

42-43). 

 Anomenem llibre de contes a aquelles antologies que, per diverses raons, formen 

un grup, una entitat major que manté una coherència. Amb tot, abans d’endinsar-nos en 

aquest apartat, caldrà afegir una aportació de l’estudiosa Margarita de Iriarte que tracta 

de definir, caracteritzar i diferenciar els conceptes cicle de contes i llibre de contes:  

Pienso que podría defenderse que si, en el primer caso, el ―ciclo de cuentos‖ la unidad trata de 

estructurar las partes como piezas integrantes de un todo o texto mayor, en el ―libro‖ no llega a 

cuajarse esta integración. En el ―ciclo‖ se construye, a través de parcialidades, un todo que 

obliga, una vez percibido, a una relectura y reinterpretación de estas mismas partes constitutivas. 

La ligazón es siempre, y esto es lo que no suele señalarse, de tipo argumentativo y el significado 

final ha de constituir, en esencia y por la suma, una historia nueva y diferente. En el ―libro‖, por 

el contrario, no se da nunca este significado argumentativo, las distintas partes guardan su valor 

en tanto que unidades de una misma pluralidad: el conjunto se manifiesta y es significativo en 

tanto que tal conjunto, sin ánimo de que esta reunión configure ninguna unidad ulterior (IRIARTE, 

2001: 612) 
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 Vegeu l’entrevista a l’escriptora en la pàgina web http://narrativabreve.com/2014/09/dos-

microrrelatos-una-poetica-del-cuento-elena-garcia-de-paredes.html  
121

 Vegeu l’obra de l’estudiosa La novel·la (1998: 42). 

http://narrativabreve.com/2014/09/dos-microrrelatos-una-poetica-del-cuento-elena-garcia-de-paredes.html
http://narrativabreve.com/2014/09/dos-microrrelatos-una-poetica-del-cuento-elena-garcia-de-paredes.html
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Tenint en compte aquesta introducció, diversos crítics han defés l’autonomia 

dels contes enmig d’aquestes compilacions. És el cas de Hipólito G. Navarro quan 

comenta en una de les entrevistes recollides per Miguel Ángel Muñoz en el llibre La 

familia del aire: «a mí esa exigencia de la unidad en los libros de cuentos siempre me ha 

fastidiado un montón, porque en verdad lo que me gusta es el cuento en sí, el bicho 

cuento en soledad, uno a uno, sin que cada cuento tenga que apoyarse en los que le 

acompañan siempre en guarnición por necesidades de producción industrial» (MUÑOZ, 

2011: 99). De fet, autors com Miquel de Palol, experimenten amb aquest punt de vista. 

És per això, que realitza la compilació Amb l’olor d’Àfrica (1992). En ella, apareixen un 

reguitzell de relats totalment independents i amb cap vincle en comú. Però, com diu 

l’analista Julio Peñate: «un cuento situado dentro de una serie está inevitablemente en 

relación con los demás y en complementariedad recíproca con ellos, tanto para ir ―más 

allá‖ en algunos recursos o temáticas como para limitarse a aludirlos apoyándose en el 

hecho de que aparecen más explícitamente en otros de la misma serie» (PEÑATE, 1996: 

62-63).  

 Hi ha d’altres, com la pròpia Isabel-Clara Simó, que defensen l’existència 

d’algun tipus d’unitat entre els contes agrupats en una compilació:  

crec que l’obligació d’un escriptor quan publica un llibre de contes, és que hi hagi alguna unitat. 

O bé temàtica, o bé textual, o bé rítmica, pel tipus que sigui. Jo crec que té l’obligació. El que no 

pot ser és broomm!, un grapat de textos diferents, que agafes de diversos calaixos i que ho 

engipones tot junt. Això trobo un empobriment del gènere conte i crec que no ho he fet mai.
122

  

En les seues antologies podem observar aquest element d’unitat. És el cas 

d’Angelets (2004) en què el fil conductor ens remet als protagonistes, tots ells infants. O 

Històries perverses (2002) en què ho són les actuacions dels propis personatges els que 

donen unicitat temàtica al llibre. O també Dones (1997) i Homes (2010), uns reculls de 

contes que analitzen els comportaments dels seus respectius personatges, tots ells 

classificats per sexes.  

Així com Simó, en la literatura catalana podem observar una gran quantitat de 

contistes que utilitzen antologies en què els personatges, els escenaris o el nucli temàtic 

esdevenen els vincles unificadors dels relats. Són els casos de Víctor Català quan 

escrigué els seus Drames rurals (1902) en els quals, així com especifica el seu títol, hi 

                                                 
122

 Conversa amb l’escriptora el 26 de setembre del 2013 
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ha una doble unitat temàtica: l’espai escènic rural i unes situacions finals tràgiques; o 

Mercè Rodoreda que introdueix la reflexió psicològica d’uns personatges enfrontats a 

dificultats reals o imaginàries amb un to de pessimisme en gairebé tots els seus relats 

del recull Vint-i-dos contes (1958);
123

 o Pere Calders amb Cròniques de la veritat oculta 

(1955) que basteix els seus relats amb l’element absurd, irònic i màgic; o Manuel de 

Pedrolo, conreador dels contes de ciència-ficció amb el recull Trajecte final (1975); o 

més recentment escriptors com Màrius Serra amb La vida normal (1998) que recull un 

grup de sis narracions en què la unitat temàtica comuna és el fet que els protagonistes 

experimenten l’experiència d’escriure; o Xavier Gual, que amb Delirium Tremens 

(2001) ens ofereix un retaule de personatges caracteritzats per obsessions 

esquizofrèniques de caràcter quotidià; o Jordi Puntí amb Animals tristos (2002) que 

recrea les sotragades amoroses d’uns individus vulnerables, entre molts altres. 

Podrem citar alhora d’altres internacionals que també mantenen aquesta tònica, 

com per exemple Ambros Bierce amb Cuentos de soldados y civiles (1891), Michael 

Moorcock amb El libro de los mártires, Robert Musíl amb Tres mujeres (1992), 

Enrique Vila-Matas amb Hijos sin hijos (1993), Luis Magrinyà amb Los aéreos (1993), 

Eduardo Mendoza amb Tres vidas de santos (2009), Ángeles de Irisarri i Toti Martínez 

de Lezea amb Perlas para un collar (2010) o Max Brooks amb La marcha zombi 

(2012). Però hi ha d’altres fils conductors del conjunt de relats que componen les seues 

respectives antologies, com ara l’espai escènic en Las cosas que llevaban los hombres 

que luchaban (1990) de Tom O’Brien (Vietnam), Noches en Hollywood de James 

Ellroy (Los Àngeles), Historias de Nueva York d’Oliver Henry, La bandera inglesa 

(2005) d’Imre Kertesz (Budapest), Knockemstiff (2011) de Donald Ray Pollock o El 

koala asesino (2012) de Kenneth Cook (Austràlia); compilacions de relats que 

reflexionen sobre la condició de la societat o sobre la natura humana com Los siete 

mensajeros y otros relatos (1996) de Dino Buzzati, El hombre que sabía demasiado 

(1999) de G. K. Chesterton o Tres veces al amanecer (2012) d’Alessandro Baricco; 

d’altres compilacions que es vinculen amb la línea temàtica El cadàver (1973) de Juan 

José Plans (fantasia), El umbral de la noche o Todo es evenutal (2003) d’Stephen King 

(el terror), Las interioridades (2002) de Félix J. Palma (el desconegut), Esperándolo a 

Tito (2005) d’Eduardo Sacheri (futbol), Futuros peligrosos (2008) d’Elia Barceló 
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(utopies), Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media (1980) de J. R. R. 

Tolkien (fantasia) o Luminoso (1998) de Greg Evan (ciència-ficció).  

Però dins aquest debat, no cal oblidar les exigències editorials envers la voluntat 

de crear aquestes compilacions, com explica l’estudiós Vicent Alonso:  

els contistes catalans actuals fan servir una sèrie de recursos, concretats habitualment en 

elements paratextuals, a través dels quals assagen de traure un determinat profit a la 

restricció editorial de la publicació en recull. I això amb un objectiu: concedir al lector la 

possibilitat d’una interpretació unitària del conjunt aplegat en el llibre. Entre ells destaquen 

clarament els títols dels reculls [...] Històries marginals de Josep Lozano, Cròniques de la 

veritat oculta de Pere Calders o Històries perverses d’Isabel-Clara Simó. Es tracta de títols 

que Genette qualifica de mixts, ja que, si bé contenen una clara informació genèrica, amb 

l’adjacent de caràcter temàtic introdueixen una indicació unitària més o menys acusada 

(ALONSO, 1998: 48-50) 

  El crític feia referència als títols dels reculls. Es tracta d’un element paratextual 

que el lector pot veure a primera vista i que serveix per dotar als relats d’una unitat, 

moltes vegades forçada, que tracte d’orientar els possibles destinataris i tracte 

d’estimular-los a través de suggeriments. Amb aquest afany, a més de l’objectiu 

comercial, les editorials utilitzen altres elements paratextuals com les il·lustracions, les 

contracobertes, les solapes, els pròlegs, els epílegs o l’ordre d’aparició dels relats en els 

llibres.
124

 Per a Calders, així com explica Vicent Alonso,
125

 el procediment a l’hora de 

conformar definitivament la compilació és clau. Tant el títol per una part, com l’índex 

per una altra, són cabdals per tal que el lector inicie el seu vessant interpretatiu.  

Però, i els títols dels relats individuals? Són importants? Són expositius? Isabel-

Clara Simó ens contestà a aquesta pregunta:  

no tinc cap mètode. Un títol, sobretot en contes, de vegades és més explicació que si fessis un 

epíleg. Ara, per exemple, n’he escrit un que estic molt interessada en què el títol me’l canviïn, 

perquè clar, és un títol així, a la babalà. I el títol, és per mi, l’explicació de la falla. Però, en 
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 Així ho corrobora l’estudiós Adolf Piquer a propòsit de l’embranzida de la narrativa valenciana actual: 

«El procés d’acostament del producte literari al lector comença amb allò que el teòric Gérar Genette 

anomenà paratextos. Els elements que envolten el text poden resultar suggeridors des del primer 

momento en què el lector els capta en els prestatges d’una llibreria o que els veu dur a algú a la mà. Del 

disseny de les cobertes, passant per les contracobertes, arribant al pròleg i a les endreces, per no parlar del 

títol, tot això que anomenem paratext, resulta un condicionant de la relació que establirà el llibre amb el 

seu lector» (PIQUER, 1994: 103-104). 
125

 Vegeu l’article de Vicent Alonso «Sobre la publicació en forma de recull» (1998: 46). 
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general, pels títols, sóc bastant desafortunada. No he tingut una bona mesura per trobar-los, 

sobretot en novel·les, en contes no t’ho sabria dir tant.
126

  

D’igual manera, hi ha escriptors que confessen que, moltes vegades, és més 

difícil dotar un relat de títol que el propi text.
127

 Però caldria esbrinar quina funció tenen 

els títols en els contes i, és per això, que afegim una aproximació de l’estudiós Santiago 

Renard:  

la funció del títol al relat breu és específicament determinant. La relació entre el que expressa el 

títol i el que conta el relat constitueix una clau necessària per a establir el sentit. Aquesta 

presència del títol, que es projecta sobre tot el recorregut narratiu però, molt especialment, sobre 

el final, potencia d’una manera decisiva tots els efectes que acabem d’enumerar: punt de vista 

distanciat, percepció de l’autor implícit, caràcter temàtic i identificació del conte com a part que 

pertany a un conjunt (RENARD, 1998: 175-176).  

Amb aquesta afirmació, podem deduir que, moltes vegades, el conte oferirà al 

lector el desenvolupament d’una informació anticipada en el títol, el qual actua com una 

mena de resum minúscul de tota la narració, així com ocorrerà amb alguns dels contes 

de l’autora, com ara «Penseu bé què demaneu: us ho podrien concedir» dins el recull 

Homes o «Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» dins la compilació És 

quan miro que hi veig clar.  

 

1.4.4 Tema i trama 

  

Com hem pogut observar al llarg d’aquesta introducció, pretenem analitzar tots 

aquells elements que conformen el gènere del conte. Amb aquesta intenció tractarem de 

fer una breu exposició del que alguns crítics opinen sobre dos conceptes representatius: 

el tema
128

 i la trama.  
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 Conversa amb l’escriptora el 26 de setembre del 2013 
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 L’estudiós Vicent Usó comenta en la seua obra que «L’ideal, doncs, és que el títol condense el sentit 

principal (o un d’ells) de l’obra, i que alhora resulte atractiu, potent i engrescador. I fàcil de retenir: qui 

recomanaria una obra de la qual és incapaç de recordar com s’anomena?» (USÓ, 2017: 45). 
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 Pel que fa a la importancia que l’escirptor ha de dotar el tema creiem convenient afegir la reflexió de 

l’estudiós Terry Bain, el qual comentava que «Conocer tu tema te permite tomar decisiones importantes 

sobre lo que tienes que mantener y no mantener de la historia. Si mi historia tratara de, pongamos por 

caso, la inmortalidad, entonces cualquier cosa que no se relacionara de alguna manera con la inmortalidad 

se podría eliminar. Y podría añadir cosas a mi historia sin temor a confundirme o a confundir. Siempre 

que lo que escribiera tuviera algo que ver con la inmortalidad, caminaría sobre seguro.» (BAIN, 2003: 

556).  
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 Pel que fa al primer d’ells, hom pot pensar que el tema seria la matèria elaborada 

d’un text o la idea inspiradora que l’acompanya. Recolzant-se amb aquesta definició, 

Ezama Gil distingeix entre «temas universales (aquéllos que están avalados por la 

tradición literaria) y temas de actualidad (los que se constituyen en reflejo de la realidad 

contemporánea)» (EZAMA GIL, 1992:117). Tenint en compte aquest concepte, cal donar-

li importància, ja que no podem desvincular els personatges dels temes, així com torna a 

concloure Ezama Gil quan comenta que estan subordinats a la seua funció.
129

  

 Per una altra banda, exposem la definició que l’escriptor Norman Friedman 

realitza sobre el concepte de trama, o allò que en anglés anomenen plot: «secuencia de 

incidentes o acontecimientos externos que puede servir de base para un esquema o 

resumen […] conjunto de causas que convierten una acción en lo que es, es decir, la 

fortuna, el personaje y el pensamiento» (FRIEDMAN, 1955a: 80). Si analitzem les 

opinions de diversos crítics, esdevé fonamental que l’escriptor decidisca i porte 

perfectament controlat el ritme i la trama de la seua obra. Per a l’estructuració d’aquesta 

trama (o argument), l’escriptor Antonio Muñoz Molina
130

 explica que mitjançant els 

procediments de selecció i combinació un escriptor fa ús de la memòria i en concreta la 

seua existència. 

 Però si la nostra intenció és deixar translúcida la diferència que hi ha entre tots 

dos conceptes, ens recolzarem en l’opinió d’Alfred Sargatal, el qual adverteix de l’error 

d’intentar unificar ambdós criteris:  

no s’ha de confondre mai, és clar, l’argument o la trama amb el tema idea central. L’argument 

sol ser una història que es pot resumir, que està en el text. El tema, en canvi, no és explicitat, en 

general, per l’autor, sinó que és la idea que l’autor vol transmetre però que amaga, per dir-ho 

així, darrera de la trama. El tema d’una obra literària no és pas allò de què aquesta parla, podríem 

dir, sinó la idea central que hi ha latent. Haurà de ser el lector qui la descobreixi. (SARGATAL, 

1987: 51-52). 

 

1.4.5 El narrador 
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 Consulteu l’obra d’Ángeles Ezama Gil El cuento de la prensa y otros cuentos. Aproximación al 

estudio del relato breve entre 1890 y 1900 (1192: 117). 
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 Vegeu l’obra de Muñoz Molina La realidad de la ficción (1993: 29). 
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El narrador és la veu que ens explica la història que dóna forma a un conte o una novel·la. És, 

per tant, un intermediari imprescindible entre l’autor i el lector, l’instrument de què se serveix el 

primer per connectar amb el segon. De vegades, pot ser un personatge de la història, però molt 

sovint és una entitat desconeguda, que ens parla des de fora dels fets, que observa i coneix, però 

dels quals no participa. En tot cas, és una de les peces clau de qualsevol relat, de manera que 

conèixer-lo bé i assolir un domini efectiu dels seus ressorts tècnics resulta fonamental per 

arrodonir qualsevol narració literària (USÓ, 2017: 138).  

Iniciem aquest punt de la investigació amb aquesta introducció teòrica de 

l’escriptor Vicent Usó sobre la figura del narrador, la qual esdevé fonamental per tal de 

vertebrar els escrits literaris. En primer lloc, per a la concreció d’aquesta tasca, ens ha 

servit com a base la proposta estructuralista de Gérard Genette exposada en llibres com 

Figuras III (1972), Noveau discurs du récit (1983) i Ficció i dicció (1991). El crític en 

destriava tres tipus de discursos, depenent del major a menor grau de manipulació del 

narrador respecte als personatges: discursos narrats, discursos reproduïts (diàleg, 

monòleg) i discurs transposat (estil indirecte pur, estil indirecte lliure).  

 Pel que fa al primer d’ells, i segons anunciava Ezama Gil: «este tipo de discurso 

está puesto en boca del narrador del relato, constituye el marco del que depende el 

discurso reproducido del personaje al que ordena y orienta» (EZAMA GIL, 1992: 184). 

En el gènere narratiu, aquest, juntament amb el discurs reproduït del diàleg, són els més 

abundants.  

 Pel que fa al segon, al mode de discurs reproduït, tractarem d’oferir una visió 

més concreta dels seus components. Així, el diàleg és, per a Bobes Naves, «un discurso 

directo en el que intervienen cara a cara diversos sujetos, con intercambio de turnos, que 

tratan un tema único para todos» (BOBES NAVES, 1992: 180). Per tant, el diàleg es 

diferencia amb el monòleg per la quantitat d’individus que intercanvien els seus mots. 

Si en el diàleg, en són diversos, en el monòleg, n’és només un. Però dins d’aquest últim 

cal destacar el monòleg interior, definit per Garrido Domínguez de la següent manera:  

en él se lleva a cabo la presentación sin intermediarios de los contenidos de la conciencia. 

Desaparece, por tanto, el narrador y es el propio personaje, emancipado de esa tutela molesta, el 

que deja oír, transparentar, lo que en ese mismo momento discurre por su conciencia 

(percepciones, sensaciones, ideas, etc.). Así, pues, no cabe mayor inmediatez a la fuente 

informativa (GARRIDO DOMÍNGUEZ, 1996: 149)  
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Es tracta, doncs, d’un discurs la funció del qual és retòrica i reflecteix al lector 

els estats anímics dels personatges.  

 Pel que fa al tercer, el discurs transposat, cal destacar l’estil indirecte lliure que, 

com també defineix Garrido Domínguez, tot diferenciant-lo del monòleg interior: 

coincide con la anterior en su interés por la conciencia del personaje. Las diferencias, con todo, 

son relevantes: en el presente caso se da la presencia de un intermediario, el narrador, que, 

situado en la conciencia del personaje, traspone en su propio discurso lo que pasa en y por su 

interior. La focalización sigue correspondiendo al personaje –como en el monólogo interior–, 

pero no la voz (GARRIDO DOMÍNGUEZ, 1996: 149)  

Aquest tipus de discurs, és un recurs sovintejat en la narrativa breu. Per aquesta 

raó creiem convenient afegir l’aportació d’Ezama Gil, en la qual exposa els seus trets 

particulars:  

la ausencia de verbo declarativo y de nexo que lo ligue al discurso del narrador; la ambigüedad 

causada por la dificultad de discernir el discurso del narrador del personaje; la pérdida de 

relevancia de las formas temporales del verbo, las personales y la deícticas, y el incremento de 

las modalidades oracionales, los aspectos de entonación y las marcas identificadoras de las 

diversas variedades lingüísticas (EZAMA GIL, 1992: 190-191) 

Si el monòleg interior té la funció de plasmar els estats anímics dels personatges, 

l’estil indirecte lliure serveix a l’escriptor per a mostrar els diversos estats de 

consciència, com ara els somnis o al·lucinacions, així com la reproducció de mitjans 

comunicatius en diferit, com ara les cartes, les notícies, els rumors. 

 Si ens fixem en l’altre component d’aquest mode de discurs, l’estil indirecte pur, 

Ezama Gil ens descriu que «se caracteriza por su dependencia respecto del discurso del 

narrador y la trasposición de las categorías de tiempo y persona, del enunciado del 

personaje, al régimen gramatical del narrador. Puesto que no funciona como forma 

independiente, sino en combinación con otras (en particular con el discurso narrado), su 

utilización en el discurso no es muy frecuente» (EZAMA GIL 1992: 193). Per tant, els 

mots que pronuncien els personatges s’introdueixen dins dels discurs narratiu, però no 

de forma independent. És per això, que es perden les marques de persona, els deíctics 

temporals, els espacials o els temps verbals. Atenent a la classificació d’aquests dos 

estils indirectes, el lliure i el pur, Dorrit Cohn
131

 fa referència a la psiconarració quan 
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 Consulteu l’estudi de Dorrit Cohn «Introduction» (1978: 193). 
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un narrador que recorre a la tercera persona exposa mitjançant la seua veu, les 

emocions, els pensaments, els somnis, les visions d’un o diversos personatges, 

comentant-les, descrivint-les o simplement evocant-les. 

En la nostra anàlisi destriarem quin és el contracte narratiu establert en els textos 

entre el narrador i la història. Farem ús, doncs, de l’esquema establert per Gérard 

Genette en Figuras III (1972) i en Nouveau discours du récit (1983). En aquestes obres, 

l’estudiós intentà deixar més nítides les fronteres entre les categories classificades 

tradicionalment. El crític diferenciava el narrador des de dues perspectives ben 

delimitades: la que narra la història, per una banda, i la que narra la situació en relació 

amb aquesta, per l’altra. Tenint en compte la primera, el narrador pot ser extradiegètic si 

allò que es narra està fet des de l’exterior del relat, ço és, que no forma part de la 

història; intradiegètic si, per contra, el narrador està situat dins del relat. Ara bé, dins 

l’intradiegètic, poden existir diverses formes de narrador, és a dir, aquell que conta la 

seua pròpia història i és el protagonista o el testimoni; o aquell personatge que li conta a 

un altre el que li han dit, sense que hi haja la necessitat d’ésser protagonista ni 

testimoni.  

A més, si ens fixem en la segona perspectiva, el narrador pot ser heterodiegètic 

si està absent de la narració i homodiegètic si està present com a personatge dins d’ella. 

Amb totes aquestes definicions podem realitzar totes les combinacions possibles dins 

aquestes dues perspectives, existint narradors extra-heterodiegètics (narrador omniscient 

que manté un control absolut sobre tots els elements de la història); extra-homodiegètic 

(narrador que relata la història de la qual és testimoni o protagonista); intra-

homodiegètic (narrador que relata la història de la qual és protagonista); o intra-

heterodiegètic (narrador que relata la història en la qual no està present, és a dir, un 

personatge que conta una història que no és la seua).
132

 

D’entre tots aquests punts de vista, en la narrativa destaca especialment el 

narrador omniscient, és a dir, el narrador en tercera que tot ho sap. Observem la 

definició que la crítica Valerie Vogrin exposa en el seu treball:  
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 Una classificació més actual ens l’ofereix Vicent Usó, el qual diferenciava els narradors segons el punt 

de vista. En aquest cas Usó distingia entre narradors externs (omniscient clàssic, intrús modern, invisible, 

limitat i càmera); narradors interns (protagonista, testimoni, pont, redactors de privacitat i narrador no 

fiable); i narradors ambigús (USÓ, 2017: 154). 
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Piensa en Zeus entronado en la cima del monte Olimpo, la deidad arquetípica que mira hacia 

abajo desde los cielos. Omnisciente significa que todo lo sabe y así el escritor siempre es 

omnisciente; el escritor siempre lo debería saber todo sobre cada uno de los personajes, del 

entorno y de cualquier acontecimiento que tuviera que ver con el relato, su pasado, su presente y 

su futuro. Lo que distingue el punto de vista omnisciente es que el escritor que lo utiliza tiene la 

libertad de compartir directamente parte o toda de esa vasta cantidad de información con el lector 

(VOGRIN, 2003: 256).  

 Una volta exposades aquestes qüestions, ens queda per aclarir la figura del 

narratari, o siga, el receptor de la història. Tot tipus de narració, ja siga oral o escrita, 

relata una història, accions o esdeveniments i, per tant, com diu Gerald Prince: 

«presupone no solamente (al menos) un narrador sino también (al menos) un narratario, 

es decir, alguien a quien el narrador dirige sus palabras» (PRINCE, 1973: 179). Així com 

passava en la figura del narrador, el narratari també pot estar situat dins o fora del relat. 

Si el receptor està dins, ço és, un personatge del relat que està atent a la narració i, fins i 

tot, pot substituir-lo en la recepció d’informació, direm que es tracta d’un narratari 

intradiegètic. Si el receptor està fora, no representat, i dotat a través d’una sèries de trets 

culturals comuns, direm que és extradiegètic. Però, on situaríem el lector real del relat? 

Segons Ezama Gil:  

sobre estas dos instancias receptoras, narratario intradiegético y narratario extradiegético, se sitúa 

el lector real del relato, lector implícito que da vida a la obra literaria en el acto de la lectura y 

cuyo horizonte de expectativas habrá de satisfacer o romper el narrador, mediante su aceptación 

de las conveniencias narrativas establecidas para el género en cuestión, o mediante su ruptura 

(EZAMA GIL, 1992: 206)  

 Un altre punt clau pel que fa a la qüestió del narrador i que cal analitzar és allò  

que anomenem autobiografia. Philip Lejeune introdueix una perspectiva diferenciadora 

dels altres gèneres en la instauració d’un pacte que, segons M. Àngels Francés 

«consisteix en l’acord tàcit que s’estableix entre l’autor i el lector, segons el qual el 

narrador diu la veritat i el lector ha de creure com a vertader allò que li expliquen» 

(FRANCÉS, 2000: 21). 

De fet, Lejeune defineix el gènere com: «récit rétrospectif en prose qu’une 

personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie 

individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité» (LEJEUNE, 1996: 14). Així, 

segons l’estudiós, l’autobiografia engloba elements que pertanyen a quatre categories 

diferents: forma del llenguatge (narració o prosa); tema tractat (vida individual o 
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història d’una personalitat); situació de l’autor (identitat de l’autor i del narrador); 

posició del narrador (identitat del narrador i del personatge principal i perspectiva 

retrospectiva de la narració). Per qüestió de proximitat amb l’autobiografia i, sobretot, 

de proporcionalitat existeixen uns gèneres veïns com les memòries, la biografia, la 

novel·la personal, el poema autobiogràfic, el diari íntim i l’autorretrat o assaig que no 

veuen complides algunes de les condicions esmentades amb anterioritat.  

A més, si analitzem les diverses persones existents del discurs (jo, tu, ell), 

Lejeune diferencia entre la narració autodiegètica on hi ha identificació entre el narrador 

i el personatge principal; homodiegètica quan la narració està en primera persona però 

no hi ha identificació entre el narrador i el personatge principal; o heterodiegètica quan 

hi ha identificació entre el personatge principal i el narrador però no hi ha primera 

persona, sinó tercera.  

Com observem, l’obra de Lejeune aporta aspectes fonamentals a l’hora de 

delimitar aquests detalls que serveixen per a considerar els diversos escrits com obres 

autobiogràfiques. Però aquella conclusió fonamental a què arribem la mostra el pacte 

autobiogràfic, on existeix una afirmació explícita d’aquesta identitat narrador-

personatge principal en el text. Així, aquest pacte és una mena de contracte legal entre 

autor i lector: si la identitat no és afirmada, el lector buscarà similituds i, si és afirmada, 

buscarà divergències.  

A banda, Lejeune fa referència a un concepte fonamental que interrelaciona 

lector amb escriptor, així com la complicitat entre ambdós: «l’espai autobiogràfic». 

Aquest terme explica que el lector necessita accedir a altres textos escrits per l’escriptor 

que no siguen autobiogràfics amb la fi que conega la seua realitat i no trobar-se 

sobtadament amb una autobiografia que siga el primer llibre de l’escriptor:  

si l’autobiographie est un premier livre, son auteur est donc un inconnu, même s’il se raconte lui-

même dan le livre: il lui manque, aux yeux du lecteur, ce signe de réalité qu’est la production 

antérieure d’autres textes (non autobiographiques), indispensable à ce que nous appellerons 

«l’espace autobiographique» (LEJEUNE, 1996: 65) 

 Elizabeth Bruss afegeix en el seu estudi
133

 les possibles variants que poden 

presentar les autobiografies tot i retenir la seua identitat genèrica: la variabilitat en el 

tipus de trets textuals que assenyalen la funció genèrica d’un text; la variabilitat en el 
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 Consulteu l’article de l’autora «Actos literarios» (1991: 64-70). 
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tipus d’integració entre la funció genèrica i altres aspectes funcionals del text; la 

variabilitat en el valor literari proporcionat al text; i la variabilitat en el valor 

elocucionari del gènere. 

 Per tant, haurem de fixar-nos en aquest pacte per tal d’establir espontàniament 

una relació d’identitat entre autor, narrador i personatge mitjançant la forma discursiva 

del jo i la signatura (el nom propi) estampada en el final del relat. De fet, hi ha un relat 

que compleix totes aquestes conjectures: Alcoi, any cinquanta,
134

 inclòs dins una 

compilació de relats l’objectiu dels quals és el de descriure escenaris i èpoques 

concretes del País Valencià. En ell, la narradora evoca records de la infantesa, dins 

d’una societat dirigida pel franquisme i en què una família coneguda de la ciutat celebra 

les festivitats amb uns costums ben arrelats. A través del memorialisme ens endinsem 

en un ambient amb fragàncies, elements i tradicions nadalenques de la ciutat que la va 

veure créixer: Alcoi.  

 Pel que fa a la focalització, el filtre informatiu o el punt de vista d’una obra ens 

guiarem a través de dues classificacions: la de Garrido Domínguez, que distingeix entre 

focalització zero o omnisciència, focalització externa i focalització interna; i la d’Alfred 

Sargatal, que segueix una estructuració tripartida d’omnisciència, narració en tercera 

persona i narració en primera persona.  

Analitzant el primer estudi, Garrido Domínguez
135

 fa referència en primer lloc al 

privilegi de l’omnisciència, és a dir, el control absolut de l’espai i del temps. Per a 

concretar més aquest concepte, acudim a una definició realitzada per Norman Friedman, 

en la qual anunciava que:  

Omnisciencia significa aquí literalmente un punto de vista completamente limitado y, por ende, 

difícil de controlar. La historia puede ser vista desde uno o desde todos los ángulos (posiciones) 

a voluntad: desde una atalaya divina más allá de todo tiempo y lugar, desde el centro, desde la 

periferia o desde delante. Nada puede privar al autor de escoger uno cualquiera de ellos, o de 

cambiar de uno a otro en tantas o tan pocas ocasiones como le plazca (FRIEDMAN, 1955b: 147) 

 Si ens detenim en el concepte de focalització externa, ço és que el narrador 

estiga fora de la història, Garrido Domínguez assegura
136

 que es tracta de la modalitat 

narrativa que conté major restriccions ja que el narrador hauria de limitar-se a informar i 
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 Dins la compilació Escriure el país, ed. Brosquil 2005. 
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 Vegeu l’estudi de Garrido Domínguez El texto narrativo (1996: 142-143). 
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 Consulteu l’estudi de Garrido Domínguez El texto narrativo (1996: 145-146). 



68 

 

relatar només allò que puga captar a través dels seus sentits: actes i paraules. Molts 

escriptors opten per aquest tipus de focalització per diverses raons, és el cas de 

Francisco Afilado que ens assegura en una entrevista recollida per Miguel Ángel Muñoz 

que 

para mí, que el narrador cuente la historia de otro (con quien tiene alguna relación más o menos 

directa) lo hace más verosímil. Es como si dijera: voy a contarte lo que sé de esta historia. Al no 

narrarla con el conocimiento pleno de un narrador omnisciente, la hace más cercana. Es un 

narrador que hace de puente entre la historia y el lector (MUÑOZ, 2011: 296) 

Per contra, la focalització interna, situada en l’interior d’algun personatge, 

tractarà de mostrar-nos la percepció de l’univers a través dels seus ulls. De fet, Isabel-

Clara Simó utilitza sovint aquest tipus de focalització, sobretot per mostrar al lector com 

són els pensaments dels personatges i per què han actuat d’aquella forma. Per exemple, 

al relat més actual La revenja (2015), la narradora-protagonista explica el 

desenvolupament dels seus actes mitjançant la seua visió del cas, fet que implica una 

mena d’explicació-expiació envers el lector del terrible crim. Dins aquest tipus de filtre 

narratiu, el relat autobiogràfic és la forma d’expressió més comuna, així com també el 

monòleg interior i l’estil indirecte lliure, analitzats anteriorment.  

 Alfred Sargatal coincideix amb Garrido Domínguez en tractar de classificar els 

punts de vista narratius en tres combinacions possibles. I també coincideix en definir 

l’omnisciència com aquella en què l’autor «es desplaça d’un personatge a l’altre, d’un 

lloc a l’altre, i d’un episodi a un altre amb absoluta llibertat, atribuint-se a si mateix 

l’accés als pensaments i sentiments dels personatges, sempre que li interessa, i 

proporcionant informació cada cop que vol» (SARGATAL, 1987: 57). La segona 

classificació és el punt de vista de tercera persona, és a dir, quan el narrador tria un 

personatge de la narració i la història és contada per ell, fet que limita el camp de visió 

només a ell o ella. A més d’aclarir-nos que aquest procediment s’anomena també estil 

indirecte lliure, l’estudiós ens facilita exemples d’aquesta tècnica com per exemple 

textos d’Henry James o de Gustave Flaubert. En darrer lloc, hi disposem de la narració 

en primera persona: «en aquest cas, la història és contada en primera persona per un 

dels personatges. Pot ser el mateix protagonista, però no necessàriament. Un conegut 

exemple d’aquest tipus de punt de vista és l’emprat per Joseph Conrad a El cor de les 

tenebres» (SARGATAL, 1987: 57). 
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 A mode de conclusió, exposem l’estudi de Roland Barthes, el qual esmentava 

que existeixen tres concepcions a l’hora de diferenciar el donant del relat: 

La primera considera que el relato es emitido por una persona (en el sentido plenamente 

psicológico del término); esta persona tiene un nombre, es el autor, en quien cambian sin cesar la 

―personalidad‖ y el arte de un individuo perfectamente identificado, que toma periódicamente la 

pluma para escribir una historia: el relato (sobre todo la novela) no es entonces más que la 

expresión de un yo que le es exterior. La segunda concepción hace del narrador una especie de 

coincidencia total, aparentemente impersonal, que emite la historia desde un punto de vista 

superior, el de Dios: el narrador es a la vez interior a sus personajes (ya que sobre todo lo que 

acontece en ellos) y exterior (ya que no se identifica nunca con uno más que con el otro). La 

tercerca concepción, la más reciente (Henry James, Sartre) afirma que el narrador tiene que 

limitar su relato a lo que pueden saber u observar los personajes; todo acontece como si cada 

personaje fuera por turno el emisor del relato (BARTHES, 1966: 12) 

 

1.4.6 Els personatges 

  

El personatge de ficció ha esdevingut normalment un element narratiu que ha 

estat definit i caracteritzat des de diverses òptiques. Segons el l’estudiós Brandi 

Raissenweber: 

Los personajes son el núcleo de cualquier historia. Los que interactúan e influyen en todos los 

demás elementos de la ficción. Los personajes son el motor narrativo, quienes transportan al 

lector desde la primera hasta la última página haciendo que le importe lo que les ocurre 

(RAISSENWEBER, 2003: 79).  

En la narrativa contemporània podem entendre que el protagonisme se centra en 

la col·lectivitat i en els aspectes textuals ideològics i psicològics que, al mateix temps, 

afecten el comportament dels individus.
137

 De fet, atenent als plantejaments teòrics que 

se’n deriven, segons Garrido Domínguez el concepte de personatge al segle XX es 

bifurca en tres direccions:  

No faltan quienes contemplándolo como un trasunto de las preocupaciones del hombre de la 

calle y, en definitiva, de la condición humana. Otros tienden a ver en él […] la expresión de 

conflictos internos característicos del ser humano de una época o el reflejo de la visión del 

mundo del autor o un grupo social (se trata de las orientaciones psicológica e ideológica-
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 En contraposició de les obres narratives anteriors al segle XIX les quals solien concebre el personatge 

com a protagonista individual i absolut del relat.  
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axiológica sobre el personaje). Finalmente, para otros el personaje no es más que (siguiendo a 

Aristóteles) un elemento funcional de la estructura narrativa o, de acuerdo con el enfoque 

semiótico, un signo en el marco de un sistema. Obviamente, tampoco falta quien alude a la 

muerte del personaje narrativo (GARRIDO DOMÍNGUEZ, 1996: 71) 

 Segons l’estudiós, el personatge deambula per la narració com una persona més, 

actuant de la mateixa manera, és a dir, crida, menja, dorm, es dutxa, pensa, està 

influenciat pels esdeveniments que li ha tocat viure... però, no hem d’oblidar que la 

literatura és ficció i, per tant, com diu Isabel-Clara Simó és una gran mentida allunyada 

de la realitat.
138

 Per tant, les claus de la comprensió dels personatges no romanen en la 

psicologia, l’epistemologia o la ideologia, sinó en les convencions literàries que han fet 

d’ell un exemple de la realitat objectiva que posseeix el lector. Així, prenent com a 

referència alguns aspectes com el mode de relació amb les funcions que manté, la 

integració dins la història, els vincles amb la resta d’actants, les modalitats adquirides, 

la seua distribució al llarg del relat, o les qualificacions o papers temàtics que suporta, 

Philippe Hamon defineix el personatge com: 

un conjunto de relaciones de semejanza, de oposición, de jerarquía y de orden (su distribución) 

que establece, en el plano del significante y del significado, successiva y/o simultáneamente, con 

los demàs personajes y elementos de la obra en un contexto próximo (los demás personajes de la 

misma novela, de la misma obra) o en un contexto lejano (in absentia: los demás personajes del 

mismo tipo) (HAMON, 1977: 125) 

 Fent cas a la classificació més simple dels personatges que han explicat alguns 

crítics com Sargatal,
139

 podem dividir-los en dos grups ben diferenciats: personatges 

plans o personatges rodons. Pel que fa als primers, normalment estan caracteritzats de 

manera completa i inalterable, és a dir, que no evolucionen des de l’inici fins al final del 

relat. Els segons, són els que realitzen una transformació i un progrés, ja que presenten 

múltiples trets i tenen l’habilitat de poder sorprendre el lector amb conductes totalment 

inesperades. És evident que els personatges que sovintegen el gènere esdevenen 

personatges plans, a conseqüència de les circumstàncies que acompanyen el conte, com 

ara la brevetat, ja que no poden evolucionar en tan curt espai de temps. A més, la seua 

caracterització s’hi realitzarà a través d’algun tret destacable de la seua aparença física o 

de la seua conducta moral.  
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 Vegeu l’afirmació de l’autora i altres expressions d’interés en l’entrevista que concedí Isabel-Clara 

Simó a Ester Colominas, publicada per la Uiversitat de Barcelona (2012: 5). 
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 Consulteu la proposta d’Alfred Sargatal exposada en el seu estudi Iniciació al conte literari (1987: 

85). 
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No obstant això, si aprofundim més i si atenem a la funció que realitzen els 

personatges dins el relat, podem classificar-los en: personatges nuclears (els més 

importants de la narració, protagonista i antagonista); personatges adjunts o secundaris 

(aquells que col·laboren en el desenvolupament de les accions dels nuclears); i 

personatges fugaços (aquells que apareixen molt breument en la narració per tornar a 

desaparèixer poc de temps després).  

En el gènere del conte, la creació de personatges per part de l’escriptor esdevé 

limitada en quantitat, ja que la brevetat del text impedeix que interactuen una gran 

barreja d’individus. A més, tampoc s’aprofundeix en la caracterització, ja que només 

s’hi destacarà allò més remarcable de cadascun, centrant-se el narrador en allò digne 

d’ésser remarcat de la seua personalitat. Com deia Juan Marsé en una entrevista, «en la 

buena literatura las cosas aparecen sin ser citadas. A veces, cuando más cargas de datos 

para informar sobre un personaje es cuando la pifias. Hay bastante con una pequeña 

escena que refleje como es, como piensa el personaje».
140

  

Així, quan Isabel-Clara Simó deia que un escriptor pot considerar-se un Déu 

«perquè pots matar el personatge, o donar-li vida o destrossar-li la vida... Tens poder 

sobre els pesonatges més ficticis que siguin»,
141

 hem de tindre en compte raonaments 

com el d’Antonio Muñoz Molina
142

 quan ens exposava que els bons personatges, com 

les bones històries, no es busquen, es troben, apareixen sense explicació. Ara bé, 

aquesta tasca d’elaboració es veurà influenciada per diversos factors. En primer lloc, les 

exigències del període històric i artístic en què situem l’obra o, en tot cas, en què l’autor 

pertany, és a dir, no és el mateix la caracterització de personatges modernistes que els 

de postguerra, així com tampoc ho són els personatges que un escriptor romàntic i un 

contemporani descriu; en segon lloc, les restriccions de cada gènere, ço és, els 

personatges fantàstics i policíacs es diferenciaran en molts aspectes; i, en tercer lloc, els 

valors de caire polític, econòmic, ideològic, ètic, estilístic, religiós o social que 

singularitzen l’època determinada i que arrossegaran els personatges. Per tant, podem 

afirmar la conclusió que els personatges són les figures més representatives del seu 

temps.  
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 Vegeu l’entrevista a l’autor dins la pàgina web http://www.elmundo.es/especiales/2013/cultura/juan-

marse/entrevista.html  
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 Vegeu l’entrevista d’Ester Colominas 2012 a Isabel-Clara Simó, publicada per la Universitat de 

Barcelona (2012: 5). 
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 Acudiu a l’estudi de Muñoz Molina La realidad de la ficción (1993: 30). 

http://www.elmundo.es/especiales/2013/cultura/juan-marse/entrevista.html
http://www.elmundo.es/especiales/2013/cultura/juan-marse/entrevista.html
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De fet, hi ha molts crítics, com ara Michel Butor,
143

 que asseguren que 

l’escriptor construeix els personatges a partir dels elements de la seua pròpia vida i que, 

a més, són elements amb els quals el narrador conta i somnia perquè el lector 

reconstrueix els fets a partir de les seues actuacions. Hi ha d’altres, com Garrido 

Domínguez,
144

 que recolzen aquesta opinió afirmant que l’autor i el personatge 

funcionen com factors de connexió i cohesió entre la realitat psicològica i social. De fet, 

per a molts escriptors, és inevitable i necessari el fet de situar els seus personatges en el 

lloc on viuen o, almenys, en el lloc que els envolta. D’igual manera Ángeles Ezama 

Gil
145

 concreta una mica més, pel que fa al gènere del relat breu i esmenta que gran part 

dels personatges dels contes, s’hi creen prenent com a punt de referència l’ésser humà. 

Per últim, Gonzalo Torrente Ballester assegurava que els homes tenim la propietat de 

fer real tot allò que toquem i, per tant, «la realidad de que la literatura puede hacerse 

cargo es mucho más ancha que la existente para los sociólogos aunque incluya a ésta» 

(TORRENTE BALLESTER, 1982: 19).  

Tot seguit exposarem algunes tècniques narratives que molts escriptors tenen en 

consideració i que sovint utilitzen a l’hora de la creació dels seus personatges. En 

primer lloc, és important determinar les fonts d’informació dels personatges que tenen 

com a objectiu dotar de coneixements al lector. Segons el mateix Garrido 

Domínguez,
146

 hi ha quatre procediments importants: la presentació directa del 

personatge feta pel mateix personatge, la presentació a través d’un personatge diferent, 

el recurs del narrador heterodiogètic, o la combinació de les modalitats anteriors. Una 

vegada determinada aquesta tasca, els personatges vénen definits per diversos símbols, 

com ara el vestuari o el treball, que l’emmarcaran dins d’una condició social 

determinada. Un altre element definidor, i molt utilitzat per Simó com després 

esmentarem, és la llengua i els registres que utilitzen els personates, sovint col·loquial i 

ple d’elements rítmics com ara les onomatopeies, els eufemismes o els vulgarismes. 

L’escriptora utilitza freqüentment un altre element beneficiós per a encasellar els seus 

personatges, com és la distorsió, la lletjor i les malformacions, atorgant-los trets 

caricaturescos i grotescos diferenciadors a la resta dels humans, destacant-ne aquestes 
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 Consulteu l’article de Butor «El uso de los pronombres en la novela» (1963: 78). 
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 Vegeu l’obra de Garrido Domínguez El texto narrativo (1996: 92). 
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 Consulteu l’estudi d’Ezama Gil El cuento de la prensa y otros cuentos. Aproximación al estudio del 

relato breve entre 1890 y 1900 (1992: 126).  
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 Vegeu l’obra de Garrido Domínguez El texto narrativo (1996: 88). 
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diferències, com per exemple, el monstre del relat La béstia, o l’ésser nauseabund i 

fastigós del relat Kreuzberg (HP).  

Però de tots ells, hi ha un element que és fonamental per tal de definir el 

personatge: el nom. Muñoz Molina ens recordava que  

el nombre importa tanto porque es la cara que ve el lector del personaje. El nombre ha de 

contenerlo y definirlo, de tal modo que lo primero que nos molesta en las malas novelas son los 

nombres de los protagonistes, y en tal medida que al escribir, mientras no tengamos el nombre, 

no podemos decir que tenemos al personaje [...] Nombrar es un acto mágico, como creían los 

antigues y siguen creyendo los primitives. Mediante el nombre se transmite al recién nacido el 

alma de un antepasado: el nombre es el núcleo y la cifra de la identidad, y el novelista sabe que 

si da un nombre equivocado a un personaje le otorgará una identidad falsa que le impedirá existir 

plenamente (MUÑOZ MOLINA, 1993: 38)  

 Aquesta habilitat suprema, comparada amb Déu, de què parlava Simó 

anteriorment, té el seu punt culminant en l’escriptor a l’hora de dotar els personatges 

d’un nom, perquè aquests tenen una funció cabdal com la de descriure trets físics, 

morals, ideològics o psicològics. D’igual manera que els malnoms, torturadors o 

identificatius dels seus protagonistes al llarg de tota la naració. Així, atenent a la 

diferència entre realitat i ficció, en les vides diàries, els noms són considerats com a 

arbitraris, com diu Vicent Usó «ningú espera que l’ofici de la senyora Ferrer siga 

treballar el ferro ni pot garantir que un Fidel no tinga mai cap aventura amorosa» (USÓ, 

2017: 221). Ara bé, en la ficció els noms mai són neutrals, sinó que tracten de 

caracteritzar el tarannà dels personatges i, a més, poden condicionar la impressió del 

lector. Pel que fa a l’autora, Simó ens comentava en una conversa que els noms comuns 

dels relats moltes vegades els tria a l’atzar, però per contra, els noms estranys són coses 

intencionades quan es vol planificar una pluralitat d’espais i de temps, per exemple, si 

una persona es diu Pep, es localitza molt fàcilment en un lloc concret.
147

 Ara bé, si se li 

posa un nom exòtic, s’hi deslocalitza. Així ocorre al conte Illia (HP) que frega l’element 

màgic i imaginari. En aquest relat els personatges s’anomenen Eurídice, Renzo i Illia i, 

per tant, l’escriptora tendeix a diluir el temps i l’espai, amb l’objectiu de no ubicar-los 

enlloc.  

Tant és així, que per a molts escriptors, el paisatge i la ubicació dels personatges 

representa un personatge més en la història. És el cas del contista Eduardo Jordá, que 
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Conversa amb l’escriptora el 4 de desembre del 2012. 
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així ho corroborava quan feia referència al desert d’Atacama, un lloc molt bell i 

captivador però buit, amenaçador i tediós, a causa del silenci que angoixa.
148

 I si l’indret 

no reuneix aquestes característiques, l’escriptor té el do sobrenatural de col·locar els 

personatges en situacions extremes i en un mitjà hostil, mitjançant fenòmens 

atmosfèrics, com és el cas de l’escriptor Francisco Afilado, el qual reconeix en una de 

les entrevistes recollides per Miguel Ángel Muñoz en La familia del aire:  

me gusta cuando nieva, el silencio que se produce después de una nevada fuerte, el color del aire, 

la luz, esas cosas), y también porque me parece ideal para poner a los personajes en una situación 

de la que tienen difícil salida. Se encuentran atascados en algún punto de su vida. Paralizados. 

Aislados. La nieve puede simbolizar esa parálisis y ese aislamiento. Por un lado un atasco 

existencial, por otro lado un atasco físico (MUÑOZ, 2011: 293)  

Per últim, conclourem aquest apartat i afegirem algunes anotacions d’alguns 

escriptors, els quals moltes vegades arrosseguen manies, dèries o gusts per uns 

determinats personatges a l’hora de bastir la seua narració. Si continuem fent cas als 

citats anteriorment, Francisco Afilado manifesta un gust foll d’utilitzar personatges amb 

l’ànima perforada que busquen com omplir-la. Un altre escriptor com Juan Marsé
149

 

afirma tenir devoció pels personatges vençuts, derrotats, que han d’aixecar-se i fer front 

a la vida des d’aquesta perspectiva. La pròpia Simó, assegura que als seus relats, 

existeix una constant de personatges que estan preparats per a actuar amb petites 

malícies, aquelles quotidianes que són les que més mal fan a la resta dels humans.
150

 No 

oblidem la compilació de relats que porta com a títol Històries perverses (1992), amb 

una edició posterior de Perfils cruels (1995).  

 

1.4.7 El temps 

  

 Per començar aquest capítol afegirem la reflexió de Vicent Usó respecte del 

temps en la narració:  
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 Consulteu l’entrevista a Eduardo Jordá en el recull de Miguel Ángel Muñoz La familia del aire (2011: 

243). 
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 Així ho corrobora en una entrevista a la prensa i que podeu consultar a la página web 

http://www.elmundo.es/especiales/2013/cultura/juan-marse/entrevista.html 
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 Així ens ho confirma en la conversa amb l’escriptora el 29 de març del 2016.  

http://www.elmundo.es/especiales/2013/cultura/juan-marse/entrevista.html
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El conte, i també la novel·la, són, sobretot, temps. Els personatges actuen en el temps: viuen les 

seues peripècies alhora que s’explica el relat o evoquen un temps passat en el qual els van passar 

altres fets. O bé somien un futur que vindrà. Igualment, el narrador, el fa córrer o l’atura. O fa un 

bot, i salta un període sencer, segons li interesse. Sense temps, doncs, no podríem explicar cap 

història perquè, de fet, el temps és la magnitud que dóna raó del canvi i el propòsit de qualsevol 

relat és precisament aquest: explicar canvis. Pocs o molts, els que siguen, però canvis. Sense 

canvis, no hi ha història. I els canvis són modelats sempre pel temps, no serien possibles sense 

temps. (USÓ, 2017: 64). 

Si prenem com a referència aquest aclariment i la definició de l’estudiosa 

israeliana en narratologia Shlomith Rimmon-Keenan, la qual comentava que el «tiempo 

son las relaciones de cronología entre el relato y la historia» (RIMMON, 1979: 46), 

observem que es tracta d’un element fonamental que basteix la seua estructura. Cal 

comentar que, de manera general, el conte es caracteritza per la deslocalització 

cronològica, és a dir, com diu Ezama Gil,
151

 les referències temporals concretes són 

meres convencions narratives. Les narracions de Simó així ho demostren, tot i que als 

relats inclosos en la primera compilació, És quan miro que hi veig clar (1979), 

presenciem una voluntat de situar-los en l’espai i en el temps, així com confirma la 

pròpia escriptora.
152

 Cal tindre present que Simó exercia encara com a directora de la 

revista Canigó i l’efervescència política del moment era indubtable. És per això, que 

aquests relats estan impregnats de fets històrics que afectaran la manera d’actuar dels 

personatges. Amb tot, a mesura que l’escriptora evoluciona en les seues narracions, la 

deslocalització temporal és més evident, però també més variable, és a dir, els relats 

fluctuen entre el present i el passat narratiu. I, juntament amb el temps, actua un altre 

element imprescindible, l’atmosfera que segons Sargatal és «la sensació o estat 

emocional que predomina en el conte: pot ser de misteri, d’angoixa, de violència, de 

pau, etc.» (SARGATAL, 1987: 55-56). Segons ens confessava l’escriptora en la mateixa 

entrevista, l’atmosfera és la pedra angular dels relats breus, quasi al mateix nivell que 

l’estructura.  

 Els escriptors, doncs, hauran de saber triar tots aquells temps rellevants en la 

història i hauran de rebutjar aquell superflu i intranscendent. Si seguim l’explicació de 

l’estudiós Vicent Usó, cal diferenciar entre dos tipus d’aspectes temporals que fan la 

seua funció dins la narrativa: el temps cronològic i el temps psicològic. El primer d’ells 
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 Consulteu l’estudi d’Ezama Gil El cuento de la prensa y otros cuentos. Aproximación al estudio del 

relato breve entre 1890 y 1900 (1992: 177). 
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 Així ens ho confirma en una conversa amb l’escriptora el 29 de març del 2016. 



76 

 

es caracteritza per ser objectiu «amb independència de la nostra percepció, i que 

mesurem a través del moviment dels astres en l’espai i, en concret, de les distintes 

posicions del planeta Terra respecte del Sol: hores, dies, mesos... En un relat, el temps 

cronològic és el període objectiu en què transcorren els fets que es narren» (USÓ, 2017: 

66). El segon d’ells, el psicològic, està molt lligat amb les nostres emocions, és a dir, 

«s’accelera quan gaudim i estem immergits en experiències intenses i s’allarga i sembla 

infinit quan esperem o patim. Té a veure, doncs, no amb la distància de l’Univers, sinó 

amb la nostra percepció» (USÓ, 2017: 66). Tots dos, cronològic i psicològic, poden ésser 

manipulats per l’escriptor que haurà d’escatir la necessitat de la seua narració per tal 

d’aconseguir els efectes desitjats.  

Amb tot, citarem la classificació de Garrido Domínguez,
153

 basada alhora en la 

de Genette, que esquematitzava els cinc elements reguladors del ritme narratiu, des del 

punt de vista psicològic, ço és, el·lipsi, sumari, escena, pausa i digressió reflexiva.
154

 

L’el·lipsi tracta de silenciar constantment la història, que no és manifestada al relat. Per 

tant, esdevé un salt temporal dins el qual no s’ha informat de res al lector, accelerant la 

història depenent del ritme que vulga donar-li el narrador. Aquesta opció la utilitzen 

molts escriptors que pretenen fer actuar al receptor dels seus escrits, ja que haurà 

d’imaginar-se les històries que han patit els protagonistes en aquest temps. Pel que fa a 

la resta d’estratègies temporals utilitzades pels escriptors, el sumari, semblant a 

l’el·lipsi, també accelera la història, ara bé concentra més el material exposat al relat. 

L’escena, situat a mitjan camí entre l’acceleració i el fre, «encarna la igualdad o 

isocronía entre la duración de la historia y el relato […] encuentra en el diálogo su 

manifestación discursiva más frecuente y en el diálogo narrativizado su forma más 

extensa» (GARRIDO DOMÍNGUEZ, 1996: 179), és a dir, es tracta d’un fragment accentuat 

que detalla fil per randa un passatge de la història a través dels ulls del narrador, de les 

intervencions dels personatges o d’ambdós de manera simultània. Com diu l’estudiós 

Vicent Usó: «des del punt de vista temporal, suposa la coincidència més gran possible 

entre el temps de la història i el temps del discurs, de manera que el lector té la 

impressió que, durant aquest segment, els dos discorren de manera paral·lela. Aquesta 

característica provoca que [...] al lector li faça la sensació que els fets s’autogeneren 
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 Classificació inclosa dins el seu estudi El texto narrativo (1996: 179) 
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 Altres estudiosos, com per exemple Vicent Usó, afegeixen diferents estratègies narratives pel que fa al 

marc temporal com ara el resum, la distensió o la descripció que també influeixen en l’alteració del temps 

psicològic (USÓ, 2017: 66-80). 
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davant dels seus ulls» (USÓ, 2017: 73). La pausa és el procediment més usual per tal de 

desaccelerar el ritme narratiu, normalment amb la descripció. Per últim, la digressió 

reflexiva, molt semblant a l’anterior i basada en el narrador omniscient, detén l’acció 

subjectiva de manera molt subtil, donant protagonisme cabdal als mots del narrador. En 

aquest cas, la digressió es caracteritza principalment per impedir el progrés de l’acció, ja 

que torna sempre al punt de partida i representa una interrupció categòrica del temps del 

relat.  

Pel que fa als recursos narratius que els autors poden manipular inclosos dins de 

les coordinades temporals, des del punt de vista cronològic, destaca l’ús de les 

anacronies, ja siga les analepsis o retrospeccions en el temps, també anomenades 

flashback, i les prolepsis o prospeccions, també anomenades flashforward. En la 

primera d’elles, la narració lineal dels fets és interrompuda per sorprendre’ns amb fets 

del passat, mentre que la segona la sorpresa ve donada amb una narració inesperada del 

que passarà en el futur. Són salts en el temps que poden aparèixer voluntàriament, amb 

la necessitat de bastir la història i d’encaixar peces, o involuntàriament, simplement per 

evocacions de moments anteriors que han remogut la consciència del narrador.
155

  

 A més del que hem parlat, en tota narració és important analitzar allò que Bajtín 

anomenava cronotop,
156

 és a dir, la connexió essencial de relacions temporals i espacials 

assimilades artísticament en la literatura. Atenent la teoria kantiana que assenyalava que 

el temps i l’espai consisteixen en elements íntimament lligats a la consciència de 

l’individu i que són categories que, sense elles, seria impossible conèixer el món, Bajtín 

assevera aquesta darrera afirmació, però explica que són entitats totalment independents 

de la consciència, i que poden existir per separat. Són inherents a la materialitat del món 

i no als individus, i poden analitzar-se abstractament amb resultats exactes. Aquesta 

coordenada on s’ubicaven i coincidien el temps i l’espai s’anomenaria quarta dimensió.  

Finalment, podem comentar que en la disposició dels relats de Simó, el referent 

històric és vital només en un grup escàs de relats, tots ells situats en la primera etapa 

com a narradora. Ara bé, les tècniques narratives que juguen amb el temps són més 
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 Fins i tot, l’estudiós Vicent Usó ens exposa la possibilitat de l’estructura discontínua, una altra manera 

d’alterar el temps cronològic «que afecta estructures més grans […] i es produeix quan l’autor altera 

l’ordre cronològic en la disposició de les diferents parts en què ens presencia el text. En aquest cas, no 

existeix un relat marc que servisca de referencia sinó que tots els discursos tenen la mateixa jerarquía» 

(2017: 86).  
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 Consulteu l’estudi de Bajtín «Las formes del tiempo y del cronotopo en la novela» (1938: 248).  
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usuals, per exemple, les constants analepsis utilitzades al relat Engruna de res (EQM), 

quan una dona decidida a suïcidar-se narra la història des de la seua joventut, tot 

recorrent als flashbacks del passat i als traumes arrossegats des de la infantesa.  
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2. CONTEXT PERSONAL I LITERARI 

 

2.1 Context personal 

 

No entendríem aquest treball sense conèixer l’apartat biogràfic de l’escriptora. 

És per això que, basant-nos en les seues paraules a través de diverses converses 

personals, a més d’explorar-ne d’altres realitzades en diversos mitjans de comunicació i 

endinsant-nos en les diverses aportacions que investigadors i amics de l’autora han 

afegit en alguns estudis o monogràfics, tractarem de bastir el seu context personal per 

tal d’entendre l’evolució de la seua trajectòria.  

Amb tot, caldrà començar pels inicis i afegirem tres definicions de l’escriptora 

que resumiran, a mena d’etopeia, la seua figura. La primera d’elles prové de Margarida 

Aritzeta, a propòsit de l’escrit biogràfic que l’Associació d’Escriptors de la Llengua 

Catalana li encarregà el 2014: 

La veu de la Isabel-Clara Simó és potent i ben timbrada, de les de parlar sense micròfon en aules 

plenes d’alumnes. La sents venir de lluny. La veu i la rialla. Ara mateix, anem enraonant i no para 

de riure. Una rialla franca, sorollosa, potent, desinhibida [...] La rialla, o sovint el somriure, és la 

porta d’entrada per on t’acull una dona d’idees clares i qualitats rotundes. I la parla, aquell accent 

d’Alcoi [...] Perquè l’autora hi baixa, a la brega, la trobem sovint en actes, tribunes, manifestos, 

col·loquis. Sempre ha estat una dona molt activa i la distància física del bullici no l’ha apartada 

necessàriament de l’acció, en part també perquè avui dia pots arribar amb internet a llocs on no et 

porten les cames (ARITZETA, 2014: 9-10) 

 La segona, de Gemma Redortra, a propòsit d’una entrevista que mantingué amb 

la Isabel-Clara Simó, el 2012:  

Dona de paraula fàcil, d’elogi generós i de crítica punyent. Defensora i practicant tenaç de l’art de 

la conversa. Persona de compromís polític, que va per lliure. Alcoiana de naixement. Catalana de 

convicció. (REDORTRA, 2012: 107)  

 La tercera d’elles, és una autodefinició de l’escriptora inclosa en l’entrevista que 

el periodista Ezequiel Moltó realitzà el 2000:  

No m’acaben de creure, per ser alcoiana, valenciana i extremista. La societat catalana és una mica 

tancada, encara que jo tinc molts amics i m’estimen, però costa un poquet (MOLTÓ, 2000: 116) 
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 En cadascuna d’aquestes definicions s’observen punts que arredoneixen una 

mateixa tònica: l’enyorança i la reivindicació per les seues arrels alcoianes; la defensa a 

ultrança d’un ideal categòric; el tarannà dinàmic i inesgotable dins el món cultural i 

polític; i el gust per la conversa i per la sociabilitat, fet que l’ha portat a conrear un 

nombre destacat d’amics per tot arreu.  

 Isabel-Clara Simó va nàixer un 4 d’abril del 1943, la petita de tres germans 

d’una família molt coneguda en aquesta ciutat. La seua infantesa estigué marcada per 

dos punts claus: l’educació estricta i singular rebuda a mans del seu pare i la casa-

acadèmia on vivia. Rafael Simó Alós, pare d’Isabel, regentava una acadèmia de renom 

ubicada en un punt neuràlgic de la ciutat, el carrer Sant Jordi. Aquella casa, sempre 

plena d’alumnes aplicats era un autèntic tragí en dades marcades al calendari i 

organitzaven de manera constant tertúlies literàries o científiques. Per altra banda, no 

hem d’oblidar-nos de la mare, una dona amb caràcter, que no parava quieta i que 

mantenia l’ordre en aquest tràfec d’individus.  

 Com comenta Aritzeta: «casa seva era un espai confortable, amb calefacció i 

servei domèstic, a recer de les penúries de l’estricta postguerra, que ella ja no va 

conèixer» (ARITZETA, 2014: 15). Isabel-Clara Simó, doncs, manifesta que experimentà 

una infantesa molt feliç, tot i que algunes vegades recorda l’amargor de les represàlies 

polítiques.
157

 El seu pare, encarat amb el règim franquista, havia arrecerat la seua 

família en aquesta casa. Evidentment, el fet lingüístic també hi era present, i també de 

portes de la casa cap endins la llibertat d’expressar-se en valencià no tenia cap 

connotació negativa, a diferència del que ocorria al carrer.  

 Per tant, el pare, caracteritzat per ser un home liberal i molt implicat en 

l’antifeixisme i l’antifranquisme, representava una espècie de deïtat per a una jove que 

l’escoltava i l’admirava. Ell i els seus llibres, ja que la biblioteca d’aquella acadèmia 

tenia exemplars de literatures tan diverses en aquells temps com l’anglesa o l’alemanya, 

tot i que allò que predominava eren les lletres franceses, ja que Rafael era deixeble d’un 

col·legi francés. Però també hi havia diaris com Destino o La Vanguardia i les seues 

respectives anàlisis, tant de les notícies, com dels articles d’opinió d’escriptors tan 

coneguts com ara Josep Pla. Amb tot, com la pròpia escriptora reconeix: «em va ajudar 

a pensar des d’un punt de vista racional. Va ser un home molt important en la meva 
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vida» (REDORTRA, 2012: 107- 108). La nena fou educada sota l’estricta observació d’un 

pare que s’entestà que estudiés lletres, a diferència dels seus germans, que ho feren amb 

les ciències. Aquesta espècie de cau respecte de l’exterior i la relació tan estreta amb els 

familiars facilità més ràpidament el desenvolupament psicològic d’una nena que 

avançava a grans passes, com així ho confirma: «estic orgullosa de no ser una 

dependent psicològica pel fet d’haver viscut tancada en un cercle tan petit com és la 

família i l’escola menada pel meu propi pare» (REDORTRA, 2012: 107).  

 També caldrà fer referència al context historicosocial d’aquestes dècades que 

comprenen dels anys quaranta als seixanta. Ens situem en una època de postguerra, 

d’agitació política i de fortes repressions, en un poble majoritàriament anarquista i 

republicà que engolia vidres amb el despotisme dictatorial. Rafael Simó, un home amb 

tarannà rebel, mai patí cap indicació de tancament de la seua acadèmia, tot i el perill que 

representava per al règim. Tot i això, el pare també tenia idees conservadores i 

catòliques que cridaven l’atenció pel seu esperit liberal, però Isabel-Clara reconegué que 

en tot moment rebé una educació marxista i gens religiosa. Ara bé, allò que realment 

cridava l’atenció de la jove era el gust que el pare manifestava envers les 

representacions artístiques. Literatura, pintura o escultura eren tema de conversa 

espontània entre aquells visitants que sovintejaven l’acadèmia. Però aquest home era 

una figura poc habitual per l’època, com la pròpia Simó reconeixia: «era una persona 

fora del seu temps, el segle XIX» (CORTÉS-BENEITO, 2006: 26). Aquella figura, doncs, 

fou el bastió que inculcà rigidesa i disciplina i que ajudà Isabel-Clara a l’hora 

d’aprendre valors com ara la tolerància o la militància.  

 La jove Simó, així com feia el seu pare, practicava poesia secretament. Els pares 

la veien redactar, evidentment en castellà perquè era l’única llengua escrita que 

coneixia, i n’estaven orgullosos. Ara bé, mai arribarien a pensar la dedicació tan 

profunda que aquella jove hi dedicaria a l’art d’escriure. Amb tot, aquest rigor educatiu 

que imposava el pare asfixià els germans Simó-Monllor. La nul·la relació amb joves de 

la seua edat influí en un creixement anormal per part dels xics, com afirma la mateixa 

Simó: «quan havia fet els 17 o 18, emocionalment en tenia molts menys» (MOLTÓ, 

2006: 110). Evidentment, la majoria d’edat suposava la possibilitat d’enderrocar el mur 

exterior i d’emancipar-se. La il·lusió per viure fora de casa, sense diligències ni ordres, 

provocà un èxtasi en la jove Simó que, com comenta Aritzeta: «la Isabel-Clara Simó 

recorda amb tendresa aquelles ganes d’allunyar-se de l’entorn familiar i d’Alcoi, de 
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desarrapar-se’n [...] Però aleshores tenia fam de llibertat. Aquesta llibertat li va arribar 

quan va anar a estudiar a València» (ARITZETA, 2014: 18). En principi, un punt i seguit, 

que amb el temps esdevindrà final, i una esperança de retorn per tal d’heretar la 

fantàstica feina del pare a l’acadèmia.  

 Aquest itinerari triat per l’adolescent Simó el 1959 vingué a ser un 

acomiadament prematur d’Alcoi. No obstant això, Isabel-Clara Simó pot encarnar 

perfectament el tarannà tan particular dels alcoians, caracteritzats per ser uns ciutadans 

que han lluitat de valent per desenvolupar les seues infraestructures en un medi rústec 

envoltat de serres i, sobretot, perquè han defensat sense discriminació les seues 

ideologies i els drets de tots els treballadors, així com recorda i plasma en la seua 

novel·la Júlia (1983). Una ciutat que, com comenta Simó, té el seu equivalent català a 

l’Empordà, que ha viscut el seu propi nacionalisme i que desperta enyorances d’allò 

més emocionants en ella: «Allà on m’he trobat, sempre he dit que sóc alcoiana, ni tan 

sols he pogut dir que sóc valenciana o alacantina, simplement sóc d’Alcoi [...] Alcoi 

forma part de les meues arrels, de la meua vida» (MOLTÓ, 2006: 108). 

 S’iniciava la dècada dels seixanta i València fou la ciutat que acollí aquella jove 

inexperta. Com comenta Artizeta (2014: 19), estrenava llibertat tot estudiant una carrera 

que l’embogia, Filosofia:  

primer havíem de fer dos cursos comuns, en què estudiàvem història, geografia, etc. I després, 

tercer, quart i cinquè eren cursos de l’especialitat. La veritat, quan vaig començar l’especialitat 

vaig veure que l’antropologia em podia interessar, la filosofia de la ciència també, però la 

metafísica no m’interessava gens. Sóc molt materialista, en el sentit filosòfic de la paraula. Crec 

poc en fantasmes, vaja (COLOMINAS, 2012: 5)  

A més, Isabel-Clara Simó fou una jove tremendament afortunada perquè 

precisament en aquella universitat i, precisament en aquella època, va coincidir amb el 

segon bastió fonamental en la seua educació: Joan Fuster. De fet, Simó el recorda com 

«la persona més important de la meva vida».
158

 Cal remarcar que en aquests anys les 

universitats actuaren com a focus i com a generadores d’intel·lectuals i d’escriptors que 

tenien el punt de vista en el desenvolupament de la llengua valenciana. Així ho remarca 

l’estudiós Joan Oleza quan comenta que: «Hom no podria parlar de la poesia al País 

Valencià sense parlar dels poetes universitaris, ni de la nova cançó, ni de la nova 
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 Consulteu l’obra assagística de caire més autobiogràfica que ha escrit Isabel-Clara Simó, Els racons de 

la memoria, p. 125. 
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novel·la, ni tampoc del nou assaig. Molts són escriptors formats en l’ambient 

universitari, i prou nombrosos i signficitatius aquells qui, encara, continuen vinculats 

professionalment a la universitat» (OLEZA, 1992: 126-127). 

El referent Joan Fuster i altres figures de renom com Manuel Sanchis Guarner 

provoquen en Simó un descobriment sorprenent quan li fan veure que aquella llengua 

que tothom parlava al seu poble tenia una història antiquíssima i que, a més, es podia 

escriure a Catalunya, Aragó o a les Illes Balears. Evidentment, aquesta sopresa tan 

positiva per a Simó també fou la descoberta d’una gran decepció: Simó es considerava 

totalment analfabeta de la seua cultura. Però també fou el detonat per què l’escriptora, a 

partir d’aleshores, restara interessada per ella i es dedicà a estudiar i llegir autors en 

llengua catalana de tot arreu, com ara Víctor Català, Llorenç Villalonga o Salvador 

Espriu. Com manifesta Simó: «vaig aprendre moltíssim llegint. Tinc, però, uns buits 

culturals enormes, perquè no m’han ensenyat d’una manera sistemàtica el que és la 

cultura catalana, però al mateix temps jugo amb l’avantatge de l’espontaneïtat, la 

curiositat i les ganes d’acostar-me a aquesta cultura que m’havien amagat» (REDORTRA, 

2012: 108-109). De sobte, la llengua de tota la vida cobrava vida. I Joan Fuster fou el 

seu instructor que, a més, acompanyava un equip de nacionalistes culturals i literaris 

format per Lluís Aracil, Alfons Cucó, Miquel Dolç o Joan Reglà, entre d’altres, uns 

intel·lectuals que enriquien els estímuls motivadors d’uns alumnes inquiets.  

Isabel-Clara Simó iniciava així un camí sense retorn d’estima pel seu país i per 

la seua llengua, que l’ha duta a lluitar per la seua reivindicació i a formar part d’un grup 

d’intel·lectuals que la defensen. El seu ideari, doncs, comença a modelar-se i a prendre 

forma, sobretot quan experimenta una explosió de sentiments i emocions la primera 

vegada que s’atreveix a escriure alguna cosa en la seua llengua, una poesia a propòsit 

d’un encàrrec de Manuel Sanchis Guarner dins d’un poemari que s’anomenà Poetes 

universitaris valencians. Mai ha obidat aquella situació marcada per la infinitat 

d’errades ortogràfiques, però sobretot aquella esclatada d’orgull de poder fer lletres allò 

que ha parlat tota la vida, «vaig notar una mena d’explosió mental, una comoditat 

anímica i expressiva que em va fer entendre que un escriptor –per a ser-ho– ho ha de fer 

en la seua llengua. Per això no m’estranya que el 99,99% dels escriptors d’arreu del 

món sempre escriguen en la seua llengua, tinguen el pensament polític que tinguen» 

(MOLTÓ, 2000:10). Aquest esdeveniment marcarà per sempre l’autora, que als darrers 

anys de carrera decidí enfocar la seua trajectòria a la dedicació de l’escriptura en català.  
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Per tant, allò que destaquem en la maduresa de Simó és el fet d’haver-se creuat 

amb uns intel·lectuals i amb la colla Fuster, un grup de joves dinàmics que 

desenfudaven el valor de la cultura i de la llengua catalana al País Valencià sota les 

orientacions d’uns erudits. De tots ells, destaca per damunt de tots, l’assagista de Sueca 

amb el qual  

vaig descobrir que pertanyia a un país i que aquest no era una província –en llatí provincere 

significa ―país vençut‖–, sinó que era un país que tenia una història, un passat, un futur, i que 

havia estat dominat amb les armes per un altre. Em quedava bocabadada escoltant que la meva 

llengua és una de les més antigues d’Europa, tan antiga com el castellà, el francès o el provençal. 

Vaig anar prenent consciència que pertanyia a un país que m’havien amagat d’una manera 

perversa perquè cregués que era una província d’Espanya (REDORTRA, 2012: 109) 

Després de les oposicions, trau plaça de professora a Figueres. Ella i la seua 

família veuen un parèntesi en la seua formació i esperen prompte la tornada a Alcoi de 

la jove. Un cop aterrada en l’Empordà, Isabel-Clara visita l’Institut Ramon Muntaner de 

Figueres dins el qual exercirà com a professora de Filosofia. Acomodada en aquella 

ciutat del nord de Catalunya, en una de les visites que hi feia a la llibreria Canet, 

coneixeria Xavier Dalfó, el seu futur espós i un company de treball i d’interessos 

ideològics compartits, fonamental per entendre l’evolució de l’escriptora fins aleshores. 

Mentre Simó exercia la docència, la unió amb el Xavier Dalfó li suposà que s’obrís una 

porta de bat a bat, la de la revista Canigó, de la qual ell era el seu director. Dos 

individus que engegaren un projecte ambiciós a propòsit de la publicació periòdica que 

el Xavier Dalfó havia encapçalat amb un grup de periodistes figuerencs amb informació 

localista. I dos individus que, amb el pas del temps, van conèixer amistats impagables, 

com per exemple Salvador Dalí o, anys més tard, Josep Pla, Pere Calders, Manuel de 

Pedrolo o Jaume Fuster, entre altres. Com comenten Cortés i Beneito: «Xavier, que 

havia fundat a Figueres l’any 1954 la revista mensual Canigó, esdevindrà un factor 

fonamental en el coneixement continuat i la imbricació amb la pròpia cultura» (CORTÉS, 

2006: 30-31).  

Canigó era un mitjà de comunicació de caire cultural i localista en ple 

franquisme i, evidentment, escrit íntegrament en castellà. Amb el pas dels anys, les 

publicacions mensuals augmenten el tiratge a poc a poc i es converteix en un referent de 

la zona. Fins i tot Xavier Dalfó aconsegueix fer-se un buit i conquerir el cor d’una 

persona psicològicament impredecible com fou el mateix Dalí. És aleshores, quan 
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Isabel-Clara coneix Xavier, i aquest li proposa col·laborar en la revista. Però la 

professora només tenia un anhel, escriure el seu article en català. Així fou; l’article titula 

«Els jueus i Catalunya», fruit d’una lectura fresca de l’autora. L’escrit, tot i causar 

polèmica, provocà moltes felicitacions per part dels habitants de Figueres. Aquest 

esdeveniment seria un punt d’inflexió d’una revista que, a poc a poc va creixent i va 

captant més fidels, tots ells assedegats d’una publicació local, actual i escrita 

íntegrament en català, a excepció d’una secció, com marcava la dictadura.  

Isabel-Clara Simó, professora de filosofia, veié de sobte com el periodisme li 

causava unes inquietuds que mai havia experimentat. Era el moment de sacrificar-se i 

combinar ambdues tasques, així com afirma la pròpia escriptora: «feia massa coses, 

però m’adjudico el mèrit d’haver sigut capaç de suportar-ho, tot plegat. No és qualsevol 

cosa! [...] Jo anava molt estressada i capficada i segurament de vegades bastant 

amargada veient que no arribava a tot» (REDORTRA, 2012: 111). La revista Canigó, 

doncs, i tota la feinada d’anys de col·laboradora, d’entrevistadora i, darrerament, de 

directora esdevé un autèntic mestratge per a l’evolució lingüística del català per part de 

Simó, a banda de dominar les tècniques periodístiques (cursà Periodisme per tal de fer-

se’n càrrec de la direcció de la revista)
159

 i de juntar-se amb tot un munt d’artistes de 

tots els àmbits amb qui mantindria posteriorment una relació fantàstica. Ens referim 

especialment a aquells com Quim Monzó, Maria Aurèlia Capmany, Ricard Salvat, o els 

mencionats anteriorment Josep Pla i Joan Fuster. La pròpia escriptora reconeixia el 

paper de la revista a l’hora de mantenir una lluita diària quant a la seua ideologia: «la 

història de Canigó em sembla típica d’aquest país: si s’ha mantingut la llengua i s’ha 

mantingut la cultura és pel voluntarisme de sectors reduïts, que no han tingut diners i 

que algunes vegades l’han sabut treure, com explica Maurici Serrahima a les seves 

memòries» (SIMÓ, 1985: 58).  

Tot i l’empenta de la parella Dalfó-Simó i de tots els seus socis i col·laboradors 

de canviar la tònica de la revista i publicar-la íntegrament en català, de seguida hi 

hagueren ressonàncies arreu del territori i reberen un munt de sancions, multes, 
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 Amb l’èxit decidiren canviar el tiratge de mensual a setmanal i oferir-ne ara informació de caire 
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Principis Fonamentals del Moviment i l’ordenament jurídic general del franquisme, fet que coartava la 

llibertat d’expressió.  
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amenaces i, fins i tot, de censura. És per això que ho feren d’una manera menys radical i 

anaren incoporant progressivament més percentatge d’articles escrits en català que no 

pas en castellà, esquivant tot tipus de desaprovacions. Podem observar com Simó 

emprén el camí de traure endavant el tiratge de la revista, fet que per altra banda li 

proporcionà moltes satisfaccions, ja que artistes i figures cabdals dins el moviment 

cultural figuerenc, tan viu aleshores, acceptaven que un matrimoni plasmés a les pàgines 

de Canigó unes seccions d’actualitat farcides d’elements reinvidicatius.  

Iniciada la dècada dels setanta la revista prengué un gir considerable, ja que 

Isabel-Clara i Xavier van fer-la setmanari. La periodista esdevingué directora, tot 

substituint-ne el marit. A més, continuà exercint la docència i també ara s’encarregava 

de tenir cura dels seus dos fills, la Cristina i el Xavier. La glòria anà sempre lligada 

d’aquesta publicació que creixia molt ràpidament fins el punt que el 1973 decidiren, per 

decisió mútura, traslladar-se a Barcelona. Canigó viu una etapa esplendorosa fins al 

punt que molts crítics com Maria Conca i Josep Guia la consideren com una 

revista d’àmbit català complet, que va donar cabuda a les veus silenciades pel franquisme i la 

censura, que donava notícies puntuals i fidedignes de l’activisme del moviment d’alliberament 

nacional i social on la seva directora, Isabel-Clara Simó, i el seu editor, Xavier Dalfó, van 

esmerçar molts esforços intel·lectuals i econòmics i un grapat d’anys de la seva joventut. 

Aquesta revista va ser l’allioli que calia per a reforçar la consciència d’esquerres i catalanista de 

tota una generació, arreu dels Països Catalans (CONCA-GUIA, 2006: 88) 

És a la gran ciutat on la revista esclata quant al nombre de subscriptors, quant al 

nombre de col·laboradors originaris de tots els territoris dels Països Catalans i quant a la 

qualitat de les seues publicacions. Al mateix temps, la revista amplia fronteres de 

possibilitat d’abonament i de focalització informativa, així com afirma Vicent 

Salvador,
160

 el qual agraeix la feina de la revista per simbolitzar una plataforma dels 

moviments culturals del País Valencià a Catalunya. La nova seu, un pis al Carrer Urgell 

ubicat en ple Eixample de Barcelona, esdevindrà un tràfec de personalitats i de tasques 

que hauran de veure la llum setmanalment. Simó esdevé a poc a poc una autèntica 

referent de la lluita cultural i lingüística catalana, fins al punt que Margarida Aritzeta 

comenta carinyosament que «recordo que molts li dèiem, afectuosament, ―La 

Canigona‖, perquè era l’ànima de moltes de les coses que succeïen en la clandestinitat a 
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Barcelona sense ser, o potser precisament per no ser, de cap partit polític dels que 

aleshores existien, tots il·legals» (ARITZETA, 2014: 28).  

Després d’uns anys agitats, el 1976 naix la darrera dels seus tres fills, la Diana i, 

a poc a poc va despertant-se en Isabel-Clara el gust per la literatura, fruit del contacte 

diari que mantenia amb col·legues del gremi que l’animaven a provar sort en la ficció. 

Simó, que en l’escàs temps que tenia havia escrit algun relat en la intimitat, empès per 

l’energia del corrector de la revista, decideix presentar el 1978 un recull de relats breus 

al premi Víctor Català, de la qual sortirà vencedora, amb el títol És quan miro que hi 

veig clar.
161

 En aquell moment decidí que el seu futur mirava de ple a la literatura, al 

mateix temps que el vessant periodístic perdia força, ja que, una vegada instaurada la 

democràcia, veié com la revista intentava ser manipulada pels partits polítics que la 

financiaven econòmicament a propòsit d’uns anuncis publicitaris.  

El 1983 Canigó tanca les portes definitivament, ja que preferien mantenir viu 

l’esperit i no cedir als interessos que provenien de les altes esferes polítiques 

catalanes.
162

 Al mateix temps, Isabel-Clara publicà la seua primera novel·la, Júlia, una 

novel·la basada en la Revolució del Petroli de finals de segle XIX a Alcoi, empentada 

pel repte que el Joan Fuster l’encomanà.
163

 Novel·la que assolí un èxit considerable i 

que aconseguí fer trontollar els ciments que consolidaven el sentimentalisme de la seua 

ciutat d’origen, Alcoi. Canigó deia adéu però s’encetava una altra etapa molt rica i 

atractiva, la de la creació literària, així com afirma la pròpia Simó: «la primera sensació 

que vaig tenir va ser d’alliberament, perquè hi dedicava moltes hores, i alguns amics em 

diuen que es va perdre la periodista, però es va guanyar l’escriptora. No hauria escrit 

mai si Canigó hagués continuat» (REDORTRA, 2012: 112).  
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 Per contra, l’antologia es publica el 1979. 
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 Afegim dues manifestacions d’Isabel-Clara Simó a propòsit d’aquest tancament. La primera a 

l’entrevista que concedí a Gemma Redortra: «la revista no era possible sense abaixar-se els pantalons. 

Nosaltres érem independents. Cal pagar un preu per aquesta independència, i el vam pagar molt car: vam 

haver de renunciar a la revista» (REDORTRA, 2012: 112). La segona, la reproducció de la conversa amb la 

Montserrat Roig sobre aquest assumpte: «la història de la revista Canig‖ que jo dirigia, va ser exactament 

aquesta. Vam arribar fins a un moment en què ja no podíem més, ens havien posat contra la paret, ens 

havien marginat del tot. Allò que no va poder aconseguir Franco, tancar la revista Canigó, ho han 

aconseguit ells. La revista va plegar literalment perquè havia estat marginada en un racó. Ja no et parlo de 

subvencions, sinó tan sols publicitat. Van ajudar la competència de tal manera que ja es feia deslleial. Va 

morir per marginació dels poders públics, senzillament. Cosa que no havia aconseguit el franquisme; no 

deixa de ser divertit pensar-ho (SIMÓ, 1985: 33-34).  
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 Joan Fuster plantejà la possibilitat que algun alcoià havia de novel·lar la Revolució del Petroli i, 

Isabel-Clara Simó decidí emprendre aquesta tasca.  
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A més, no cal oblidar que als setanta destaquen noves generacions d’escriptors 

que, amb l’ajuda incondicional del món editorial, publiquen guiats per l’alliberació que 

suposa la democràcia i pels nous corrents psicologistes. Evidentment, Simó va 

mantindre contacte, debats i apreciacions amb una gran quantitat d’aquests joves 

inquiets i, a poc a poc, va endinsant-se en un terreny que serà impossible d’escapar. Tot 

i això, no hem d’oblidar que Simó inicia la seua carrera literària a la dècada dels 

vuitanta tot i que coincideix amb moltes línies temàtiques dels col·legues generacionals 

dels setanta. Aritzeta recull la següent sentència de boca de l’escriptora: «estic molt 

humiliada per aquest tema. Em sento molt fotuda de pensar que jo vaig agafar la 

literatura massa tard. Però per què l’agafo massa tard?, doncs per això, perquè faig tres 

feines al dia. Per tant, m’era impossible dedicar temps a la literatura» (ARITZETA, 2014: 

32).  

I, a partir d’aquest moment s’inicia sense descans la trajectòria literària de 

l’autora. Escriurà El mossèn (1987), una biografia novel·lada de Jacint Verdaguer a qui 

Simó professa una profunda admiració. Cal mencionar també, que Simó no és hermètica 

quant als gèneres, ja que s’ha atrevit amb quasi tot: amb poesia, amb teatre, amb 

l’assaig, amb la narrativa juvenil, però sobretot destaca per les novel·les (policíaques, 

psicològiques i biogràfiques, entre altres) i pels relats curs, aquests darrers objecte 

d’estudi d’aquesta investigació. Alhora, deixava a banda la seua especialitat com a 

articulista rellevant el paper que desenvolupava a la revista Canigó a una columna 

d’opinió diària (primerament) i setmanal (a l’actualitat) al periòdic Avui, fruit del qual 

nasqué el recull En legítima defensa (2003). No obstant això, el canvi d’activitat de 

periodisme a literatura resultà tot un descobriment per a Simó, així com afirma a 

l’entrevista amb la Gemma Redortra:  

crec que el periodisme i la literatura, a diferència del que pensa molta gent, no són el mateix. Per 

una raó òbvia: la col·laboració en els diaris té vint-i-quatre hores de vida, és efímera; en canvi, 

l’ambició de la literatura és ser eterna, és una fantasia dels escriptors, però s’escriu per deixar un 

llegat per molts anys. Tot i això, hi ha articulistes grandíssims que fan obres mestres, recollides 

en llibres [...] entre el periodisme i la literatura de creació hi ha un buit anomenat talent literari, 

que té molt poca gent (REDORTRA, 2012: 113) 

Això no vol dir que l’activitat de Simó fora de l’àmbit literari no tingués 

rellevància. L’autora, com ha recordat el periodista Ezequiel Moltó, «no es cansa 

d’escriure, de donar conferències, de pensar i de discutir –amb el millor sentit de la 
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paraula–» (MOLTÓ, 2000: 8). A nivell institucional és membre de l’Associació 

d’Escriptors en Llengua Catalana, i ocupà el càrrec de vicepresidenta al Principat de 

Catalunya els anys compresos entre el 1985 i el 1988. A més, el 1996 fou nomenada 

delegada del Llibre del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, càrrec 

que exercí dos anys. Observem però, uns períodes de temps molt breus i discrets dels 

quals no té un bons records, ja que des del punt de vista de l’administració, li oferia la 

possibilitat d’analitzar el treball des de les seues entranyes, però com anuncia la pròpia 

Simó: «fou una lliçó d’humilitat. Vaig veure bufetades per un duro, per subvencions 

minúscules» (REDORTRA, 2012: 114). A més, també fou professora de la Universitat 

Pompeu Fabra al llarg de quatre anys, una plaça a la qual renuncià ràpidament fent cas 

al seu sentit comú, ja que com confirma la seua companya Margarida Aritzeta: «no hi va 

trobar el seu lloc i en canvi va haver d’afrontar unes baralles de clan que ni coneixia ni 

s’esperava. Des de la perspectiva d’ara ho troba un temps perdut i esforços 

malaguanyats» (ARITZETA, 2014: 69). No tot foren decepcions, ja que la investigació a 

la universitat facilità la incursió de Simó dins el terreny inexpert de la semiòtica, de la 

teoria dels signes i de la creació de la ficció. A més, el 1995 coronà aquesta etapa llegint 

la seua tesi doctoral a la Universitat de Barcelona, amb el títol Simbologia templera: 

[anàlisi del discurs simbòlic], dirigida per Sebastià Serrano. 

També va començar a col·laborar en la televisió. Rosa-Victoria Gras dirigia un 

programa televisiu, Català amb nosaltres, dins el qual col·laboraven especialistes 

lingüístics d’arreu dels Països Catalans. Isabel-Clara, juntament amb el Manuel Dolz, 

n’eren els representants valencians i debatien llargament sobre les vacil·lacions i els 

dubtes lingüístics per tal d’enaltir una llengua, la pròpia, que havia estat condemnada i 

prohibida en les escoles fins aleshores. Com comenta la pròpia Simó, el fet de treballar 

per a aquest mitjà  

em va permetre també conèixer els mecanismes televisius des de dins; a més, i gràcies a la 

impagable ajuda de Rosa-Victoria Gras, vaig poder fer les primeres provatures en guionatge, tan 

útils en l' època de l'audiovisual; també em va permetre mantenir un contacte quotidià amb 

Antoni Comas, tan savi i amatent. I, per sobre de tot, vaig poder lligar una bona amistat amb la 

personalitat, tan insòlita, de Carme Serrallonga (SIMÓ, 1999: 129-130)  

En plena efervescència d’una Isabel-Clara Simó escriptora que publica títol rere 

títol sense descansar, el destí li depararia el 2005 un colp duríssim: la mort del seu fill, 

del seu Xavier. Com la pròpia Simó exposa al seu llibre més autobiogràfic: «aquell dia 
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em vaig morir jo també; reps aquesta amputació amb una incredulitat absoluta. No pot 

ser. No pot ser [...] De tant en tant, et vincles i dius ―no ho puc suportar‖. I lluites a la 

desesperada per no plorar enlloc, per no defallir davant de ningú, perquè les llàgrimes 

en públic et semblen indecents» (SIMÓ, 2009c: 117-119). Després vingué la desaparició 

del seu marit Xavier Dalfó, el 2016. 

Paral·lelament, l’activitat literària no cessa. Allò que destaca del seu tarranà com 

a escriptora és la vitalitat, l’autocrítica i les ganes de treballar per millorar, conclusió 

que s’observa des de l’exterior. L’autora creu que un escriptor dura tota la vida i 

marcant el seu propi exemple observem les darreres publicacions, les quals denoten una 

gran tasca d’investigació com és el cas de l’Amant de Picasso (2015) i Jonàs (2016).  

A més, Isabel-Clara Simó es reconeix una dona amb autonomia i amb perpètua 

felicitat,
164

 fet pel qual sempre ha fet les coses que tenia ganes de fer, tot deixant de fer 

altres que també li hagueren agradat. Es considera també una dona impulsiva i 

transparent. Es tracta d’un ésser que evidencia els seus goigs i plasma les seues 

fruïcions. Arredonint l’autodescripció psicològica que ens facilità tot conversant amb la 

Montserrat Roig, ens confessa que «vaig començar a valorar la bondat i vaig pensar que 

el que comptava era ser bo, més que intel·ligent. Ara m’he fet una cínica i valoro 

sobretot la gent ben educada» (SIMÓ, 1985: 68). Per últim, oferirem dues dades més: la 

ineltarabilitat del seu ideari que no es deixa influenciar per cap moda i la tria del català 

com a única llengua que l’acompanya i l’acompanyarà en la seua vida i en la seua obra.  

Així com altres escriptors catalans, Isabel-Clara Simó ha vist com algunes de les 

seues obres han viatjat per Europa i li les han traduïdes en idiomes tan dispars com el 

francés, l’anglés, l’alemany, el neerlandés o el suec, així com també en les diverses 

llengües dins l’estat espanyol, com ara el gallec, o l’éuscar. De totes elles, en destaquen 

dues obres, La Salvatge (1994) i Júlia (1983). La primera d’elles ha vist augmentar la 

seua fama a propòsit del premi Sant Jordi, concedit el 1993. La segona, per ser la 

primera novel·la de l’autora i ésser considerada per alguns crítics com un clàssic, així 

com afirmava Margarida Aritzeta.
165

 Amb tot, Simó se sent una escriptora privilegiada 

pel fet d’haver traspassat fronteres, ja que com ha comentat en diverses ocasions, a 

Catalunya els autors tenen pocs altaveus i pocs estímuls. A més, la pròpia autora pensa 
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 Vegeu el retrat biogràfic d’Isabel-Clara Simó realitzat per Margarida Aritzeta (2014: 37). 



91 

 

que mai l’han reconeguda i, per tant, sempre ha estat sempre una artista marginal 

«malgrat tenir milers de lectors i tot això, jo crec que hi ha un rebuig sobre la meva 

persona que és així, i que si no l’accepto és perquè sóc idiota. I no sóc idiota, crec. I hi 

ha un rebuig i alguna cosa que no acabo d’encaixar en un entramat que no és el meu, 

que no acaba de ser el meu» (ARITZETA, 2014: 65-66). D’entre les possibles causes, 

Simó en destaca tres: el fet de ser dona, el fet de ser valenciana al Principat i, per últim, 

perquè segur que no escriu tan malament. Observem en aquesta darrera sentència l’ús de 

la ironia, que l’acompanyarà en totes i cadascuna de les seues obres narratives. No 

obstant això, el nombre de premis rebuts des que el 1978 s’estrenà amb el Víctor Català 

amb el recull És quan miro que hi veig clar fins al darrer el 2014 amb el premi Ciutat 

d’Alzira-Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil amb Tzoé, ha estat considerable. A 

més, també ha rebut un gran reconeixement per la seua trajectòria literària i periodística, 

difusora de la llengua catalana, com és el cas del darrer guardó atorgat amb la Medalla 

d’Honor de la Xarxa Vives el 2016. I, més recentment, el 17 de gener del 2017, ha estat 

condecorada amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a la seua trajectòria per 

l’Òmnium Cultural.  

Per últim, també el seu poble natal li ha concedit un guardó molt especial, el 

nomenament com a Filla predilecta i la Medalla d’Or de la ciutat d’Alcoi. Evidentment, 

l’autora ha confessat en diverses ocasions que la vellesa la fa més sensible quant a les 

seues arrels i, per tant, que el seu poble li reconega la seua tasca és el premi més 

important que havia rebut mai.
166

  

A la segona part d’aquest apartat, realitzarem un breu resum que destacarà els 

aspectes més significatius de la figura d’Isabel-Clara Simó com a component d’una 

generació d’escriptors a cavall entre els anys setanta i vuitanta. És per això que 

ressaltem, entre d’altres punts l’alt grau de compromís i de sensibilització amb les 

diverses manifestacions culturals que s’esdevenen arreu dels Països Catalans, com per 

exemple jornades, congressos o certàmens literaris; la fidelitat amb els seus col·legues 

artistes, així com demostra la relació amb el pintor Toni Miró i l’artista Ovidi Montllor, 

amics de la joventut; la dedicació completa a la literatura, des del 1983, data de 

tancament de la revista Canigó, de la qual, com hem comentat anteriorment, fou la 

directora; la connexió amb els lectors que l’ha duta a publicar un nombre destacat 
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d’edicions, especialment, d’alguna de les seues obres narratives; la resistència davant 

les contínues crítiques d’alguns sectors de la cultura catalana imperant; el do de la 

paraula i d’argumentar que esdevé un tret cultivat per l’erudició acumulada al llarg de 

molts anys de formació; la tasca pacient i obstinada pel treball ben fet; i, en darrer punt, 

així com hem recordat abans, el suport de moltes figures al llarg de la seua trajectòria: 

per una banda, el seu pare, Joan Fuster i Xavier Dalfó; per l’altra, Montserrat Roig i 

Maria Aurèlia Capmany, capdavanteres de la lluita feminista en els anys de maduresa de 

l’autora.  

 

 

2.2 Context literari 

 

Deixant a banda l’aspecte biogràfic, a continuació tractarem d’exposar breument 

un traç del context sociocultural, que abrace els precedents del gènere breu en la 

narrativa catalana del segle XX, els contemporanis i els companys generacionals que 

han conreat una línia temàtica comuna. Amb aquesta finalitat, acudirem a manuals com 

els confeccionats per Àlex Broch (referents a les generacions dels setanta i dels 

vuitanta), Joaquim Molas o Anne Charlon, entre alres, a les referències de Carles Cortés 

i a diverses aportacions incloses en monogràfics, articles i treballs d’investigació.   

No obstant això, per tal de posar-nos en context, haurem de fer la vista enrere i 

repassar la trajectòria del gènere. Segons alguns estudiosos, com és el cas de Luis 

Beltrán Almería, el conte és el gènere literari més antic i, alhora, més fructífer, ja que 

des dels inicis de l’escriptura ha adoptat infinitat de formes i s’ha anat conreant de 

manera contínua. Amb la finalitat de repassar la trajectòria del relat breu al llarg dels 

segles i l’evolució patida, afegirem un breu panorama de l’estudiós per tal d’analitzar 

l’evolució dels objectius dels conreadors d’aquest gènere literari:  

Tuvo un papel central en el mundo de la imaginación tradicional –lo que llamamos 

habitualmente cuento folclórico–. Ha renacido en la forma de cuento literario o cuento moderno 

tras un largo tránsito de adaptación a la escritura –las colecciones de apólogos, el exemplum, el 

cuento boccacciano, las novelas ejemplares cervantinas–. Este género ha servido de vehículo de 

expresión de los valores más profundos de la tradición –los valores de la integración del 

individuo en la comunidad–, se ha reciclado después para transmitir los valores de la civilización 
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emergente –los valores de la seriedad, de la sociedad jerarquizada y diversa– y se ofrece hoy 

como instrumento de crítica de los valores de la civilización, contestados por los de la tradición –

esa unidad cultural natural de la que habla Calvino (BELTRAN, 2001: 555)  

 Ens hem de situar al segle XIX per tal de concebre la diferenciació entre conte 

literari i conte tradicional, ja que la concepció del conte com a relat breu de to popular i 

de caràcter oral esdevé molt antiga. És en aquest segle quan destaquen escriptors de les 

literatures europees i nord-americanes com Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Hans 

Christian Andersen, Antón Chéjov, E.T.A. Hoffman, Rudyard Kipling, Joseph Conrad, 

Guy de Maupassant o Emilia Pardo Bazán. Alfred Sargatal
167

 menciona diversos factors 

socials causants d’aquesta eclosió com ara la revolució industrial, l’ascensió al poder de 

la burgesia, el liberalisme o l’aparició de la premsa. De fet, aquest darrer factor, 

representà un canal ràpid de contacte amb el lector, fet que facilità el tiratge i el conreu 

del conte a través del mitjà de comunicació periodístic.  

 Seguint amb aquest panorama internacional, el segle XIX esdevé un punt clau en 

la història de la literatura dins el continent europeu, ja que la inestabilitat i els factors 

socials que afecten les diverses nacions tenen les seues conseqüències reproduïdes en 

l’escriptura. A Alemanya, després de diverses guerres s’hi pretendrà destacar els trets 

identitaris i hi haurà una tendència punyent de mirar cap enrere i recuperar el seu 

folklore, per una part de cançons tradicionals i per l’altra dels contes tradicionals reunits 

en compilacions. A més de Johann Wolfgang Goethe, la narrativa, influenciada 

fonamentalment pels escrits gòtics anglosaxons, es decanta per tractar de barrejar la 

frontera entre realitat i fantasia. En el cas dels relats breus destaca l’exemple d’E.T.A 

Hoffman, el qual conreava el conte dotat de l’efecte de l’estrany i de l’horror.  

 A França, hi havia aleshores admiració per conrear les nouvelles. De fet, aquesta 

etiqueta adopta un to genèric per a denominar els contes, que, alhora, es diferencien 

d’allò que també es desenvolupa en aquest segle, la novel·la curta. Així, la frontera 

entre ambdós, com hem vist anteriorment, és molt discutible i només un petit nombre de 

pàgines els separen. El màxim exponent en aquest segle XIX esdevé Guy de 

Maupassant. A nivell mundial, escriptors com Walter Scott, Washington Irving, 

Nathaniel Hawtorne, Nikolai Gògol o Edgar Allan Poe, basteixen les seues obres 

incloses dins d’aquesta extensió a cavall entre la novel·la i el conte. D’aquesta manera, 
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avançant amb el temps i enfilant les darreries del XIX, es posa de moda als Estats Units 

la pràctica d’aquest gènere literari i destaquen escriptors com Ambrose Bierce, O. 

Henry, Stephen Crane o Jack London. Però aquests anys a les illes britàniques també 

s’estan forjant diverses branques dins dels relats breus: per una banda, la novel·la curta 

detectivesca, en què Sir Arthur Conan Doyle és el seu màxim exponent. Li seguiran les 

passes, H.G. Wells, Gilbert Keith Chesterton, Katherine Mansfield, James Joyce o 

William Somerset Maugham; per altra, autors com M. R. James, Algernon Blackwood, 

Sheridan Le Fanu o Charles Dickens es dediquen especialment a relatar històries de 

fantasmes. 

 Altres nacions europees s’hi veuen condicionades per aquest factor de l’auge de 

la narrativa curta i, a cavall entre els segles XIX i XX, aporten escriptors al panorama 

mundial, com ara Liam O’Flaherty i W. B. Yeats a l’illa irlandesa, Ivan Cankar als 

Balcans, Franz Kafka a l’Europa central o Boris Pilniak i Isaak Bàbel a territoris de 

l’est. Ara bé, el segle XIX també serví per què una altra zona del planeta, el continent 

sud-americà i l’Amèrica central de llengua espanyola, passés a l’acció i, de manera 

fluïda, desprengués tot un reguitzell de narradors que conrearen aquest gènere de la 

narrativa breu. És el cas de l’uruguaià Horacio Quiroga, de l’argentí Ricardo Güiraldes 

o del nicaragüenc Rubén Darío.  

 Els inicis de segle XX, contribuiren a reafirmar aquesta eclosió mundial del 

gènere i, alhora, a perfeccionar-lo. De fet, als Estats Units destaca una nova generació 

d’escriptors conreadors del relat breu, que enlluernen els crítics, com ara F. Scott 

Fitzgerald, Edith Wharton, Ernest Hemingway, Carson McCullers o William Faulkner, 

a qui Isabel-Clara Simó confessa que manté una gran devoció.
168

 Allò que és indubtable 

és la constància dels països anglosaxons en el conreu d’aquest gènere, ja que, 

paral·lelament, a les illes britàniques, Aldous Huxley, A. Coppard o David Garnett 

doten els seus escrits d’aquestes característiques. No cal oblidar, a més, altres noms que 

conreen el gènere en llengua anglesa dins el segle XX com ara Graham Greene, Isak 

Dinesen, Ray Bradbury, John Updike, John Cheever, Susan Sontag, H. P. Lovecraft, o 

dos altres autors de l’interés de Simó, Patricia Highsmith i Roald Dahl.
169
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 A la literatura espanyola, els escriptors de llengua castellana influenciats per les 

avantguardes, també inicien un progressiu conreu del gènere. De fet, hi ha una tendència 

d’aquests autors per utilitzar l’anticonte. Podem citar a Ramón Gómez de la Serna, Rosa 

Charcel, Francisco Ayala o Max Aub com a grans exponents d’aquest corrent. 

Paral·lelament, el continent sud-americà s’uneix a aquesta tendència i les diverses 

tendències i cultures que s’hi barregen romanen contemplades en els escrits breus del 

xilé Horacio Quiroga, dels argentins Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Roberto Arlt i 

Leopoldo Lugones, del peruà Enrique López Albújar, del veneçolà Rafael Pocaterra o 

del mexicà Mariano Azuela, entre d’altres.  

Pel que fa a la literatura catalana, entenent el gènere com una obra literària breu, 

cal exposar que la primera varietat d’aquest estil es remunta al segle XIX, en els 

famosos «quadres de costums», bé en la varietat urbana, bé en la rural. Segons Alfred 

Sargatal 
170

 el problemes que han de fer front els escriptors catalans d’aquest segle són, 

d’una banda, la interrupció constant de la tradició literària, que s’ha vist mancada de 

solidesa en les dècades i segles anteriors i, per tant, minvada de referents; i d’altra la 

particularitat de redactar en una llengua no normalitzada, fet que dificulta uns escrits 

uniformes. Així, aquests autors com Martí Genís Aguilar, Eduard Vidal i Valenciano, 

Joaquim Riera i Bertran, Gabriel Maura o Emili Vilanova han de partir de zero a l’hora 

de bastir els seus escrits. No obstant això, cap a les darreries de segle emergeix una 

figura, Narcís Oller, que desenvoluparà el gènere de la narrativa breu, escrivint contes i 

novel·les curtes, com per exemple Croquis del natural (1879), Sor Sanxa (1880), Isabel 

de Galceran (1880), L’escanyapobres (1884) o La bogeria (1898). Cal destacar que, tot 

i les limitacions i la impossibilitat de professionalitzar-se, Oller conrea un gènere inèdit 

fins aleshores en la literatura catalana. 

Amb el canvi de segle i amb la consolidació del Modernisme, s’hi produeix a 

Catalunya un fet molt notable: l’augment progressiu d’obres narratives, tant pel que fa a 

les novel·les, com també als contes. Tot i això, aquesta darrera opció fou la més 

conreada, per raons evidents com ara l’escassesa d’editorials, la utopia de 

professionalitzar-se com a escriptor, o la facilitat que oferien com a plataformes els 

mitjans de comunicació escrits (diaris i periòdics). D’entre tots ells destaquen Raimon 

Casellas, Prudenci Bertrana, Jeroni Zanné, Josep Pou i Pagés o Caterina Albert («Víctor 
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Català»), de qui Isabel-Clara Simó i el seu marit, Xavier Dalfó, sentien una gran 

admiració, ja que intercanviaren idees i preocupacions en els darrers anys de la seua 

vida. De Caterina Albert destaquen els Drames rurals (1902), un recull de contes 

contraposats als de Simó pel que fa a la ubicació (el camp i l’horta envers la ciutat), 

però que mantenen un element comú, la cruesa i la violència, accentuada per la 

influència de l’entorn hostil cap a la psicologia dels protagonistes.  

A nivell estètic, així com afirma Pere Rosselló,
171

 el Modernisme revalora el 

costumisme, tot adaptant-lo als temps actuals, ja que hi havia un gust per analitzar la 

realitat, considerant la forma d’expressió com a pura, no contaminada pels 

convencionalismes i carregada d’emotivitat i sentimentalisme. Ara bé, el Noucentisme 

també va fent-se lloc en contraposició del Modernisme, tot i que ambdós coincideixen 

en fer ús d’una prosa que done vida a la realitat quotidiana i immediata. Els 

noucentistes, però, tornen a reviscolar els quadres costumistes orientant la narrativa 

«cap a l’essencialització i la contemplació» (ROSSELLÓ, 1998: 96). La figura cabdal dins 

la poesia noucentista, Josep Carner, també escriu peces de narrativa breu de gran 

diversitat temàtica, barrejant els poemes lírics i la prosa poètica. Paral·lelament, la 

narrativa catalana disposa en aquestes dates d’un escriptor que no és etiquetat en cap 

corrent literària, tot i que fa ús de trets característics de tots dos moviments, parlem de 

Joaquim Ruyra, literat que únicament conreà la narrativa breu, conte i novel·la curta, 

com, per exemple, Marines i boscatges (1903), molt celebrada actualment. Altres autors 

com Llorenç Riber i Valeri Serra i Boldú recrearen el conte meravellós o un altre com 

Carles Riba recorregué a la tria de llegendes catalanes en vers.  

Si ens detenim en els anys trenta, dins el període postnoucentista, el conte adopta 

també un paper fonamental en la tasca de recuperació literària, ja que evoluciona 

progressivament i les exigències cada vegada són majors. En aquesta època 

predominaran tres tendències pel que fa a la narrativa breu: d’una banda, aquells que 

segueixen el fil modernista, com Víctor Català, Prudenci Bertrana, Pere Corominas o 

Joaquim Ruyra; d’una altra, aquells que afegeixen els trets que es desprenen de la 

novel·la psicològica, com ara Carles Soldevila, Xavier Benguerel, Mercè Rodoreda, 

Maurici Serrahima o Cèsar August Jordana; finalment, aquells que tracten de posar en 

evidència els trets propis del realisme recolzant-se en l’element irònic i humorístic, com 
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ara Joan Oliver, Ramon Vinyes o Francesc Trabal. Temàticament, Carles Soldevila i 

Miquel Llor s’acosten més al medi urbà i exploren amb més deteniment la profunditat 

dels seus protagonistes, però escriptors com Francesc Trabal i Cèsar August Jordana fan 

ús del relat breu per tal de parodiar la realitat de la seua societat. Ambdós hagueren 

d’exiliar-se i continuar la difusió del seu ideari lluny dels seus orígens, acabant la seua 

vida a Argentina i a Xile, sense possibilitat de tornar. Amb sort, tingueren l’oportunitat 

de conrear el gènere de la narrativa breu abans d’esclatar les guerres.  

Així, autors com Carles Soldevila, inclosos dins la generació postnoucentista, 

trien l’opció del conte de situació que, segons Jaume Figueras, «els permet de plantejar 

un ambient (per norma general urbà) i estudiar-ne la incidència en la intimitat d’algun 

personatge: la descoberta de la sensualitat en l’adolescència, una lliçó de ball, la 

incapacitat d’un xicot de l’alta burgesia per formalitzar el seu amor amb la minyona, 

l’ombra d’un dubte sobre la fidelitat del cònjuge...» (FIGUERAS, 1993 : 8). També 

podem incloure-hi Miquel Llor, el qual se centra en l’anàlisi d’elements psicològics tals 

com la solitud o la incomunicació.  

Cèsar August Jordana o Francesc Trabal formen part del denominat Grup de 

Sabadell, els escrits dels quals estan caracteritzats per desprendre un humor candent i 

per parodiar la burgesia catalana. Amb aquesta intenció fan ús d’un element irònic que 

complementa perfectament l’element psicològic que havien començat a conrear la resta 

de contistes contemporanis. Segons Figueras,
172

 assagen una literatura de la 

desmitificació, basada en la intel·lectualitat, i esquarteren les tares de la societat. Però 

també són els anys en què inicien la seua carrera literària dues figures cabdals dins les 

nostres lletres, que els etiqueten dins la generació del 1936: els joves Salvador Espriu i 

Pere Calders. Són els seus primers anys d’experimentació i d’inexperiència amb la 

literatura, però, no obstant això, ja podem observar la particularitat dels seus estils, 

sobretot del primer d’ells. De fet, Espriu el podem caracteritzar per dotar els seus escrits 

d’una intensitat molt marcada, sobretot quan emfasitza en l’el·lipsi i el sobreentès i 

barreja astutament cultismes amb populismes.  

Però esclatà la guerra i s’hi va produir un èxode d’escriptors catalans que, tot i 

això, continuarien conreant la literatura en català fora de les fronteres. Amb aquest 

desarrelament, els seus escrits es decanten per adoptar un to realista i psicologista, 
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augmentant la funció testimonial, ço és, evidenciant la seua presència en els fets 

bèl·lics, en el seu exili i en l’enyorança per la seua terra. Aquests escriptors tracten de 

documentar una literatura que no s’ha de perdre, sinó que ha de mantindre’s viva, 

suplint la presència física i utilitzant un munt d’elements mítics i simbòlics. Exemples 

clars d’aquesta generació són Xavier Benguerel, C. A. Jordana, Vicenç Riera-Llorca o 

Agustí Bartra, entre d’altres. Precisament aquesta avinentesa de les guerres propicia que 

el gènere del conte tingués molta utilitat, ja que els autors d’obres extenses tenien molt 

complicat la seua circulació pels àmbits culturals catalans. Per contra, els relats breus, a 

través dels mitjans de comunicació escrits, tenien millor cabuda per extensió i per 

difusió.  

La postguerra ve caracteritzada per escriptors de renom que havien començat la 

seua tasca literària i que han de continuar-la en l’exili, bé en indrets europeus com 

França o Suïssa, bé en sud-americans, com Mèxic o Argentina. Ambdós els acullen amb 

els braços oberts. L’enyor a la seua terra i la plasmació dels costums de la pàtria que 

habiten actualment seran els temes més utilitzats per part d’uns escriptors que, cada 

vegada més, faran ús del gènere contístic. D’entre tots ells, destaca Pere Calders que, 

establert a Mèxic, serà el conreador per excel·lència de la narrativa breu fantàstica. 

Inevitablement, cal parlar també de Mercè Rodoreda. Ella, no hagué de recórrer mig 

món per fugir dels estralls de les guerres, i França, en primer lloc, i Suïssa, en segon, 

foren els seus caus. Els Vint-i-dos contes (1958), escrits en l’exili a Ginebra, tenen 

reminiscències d’autors tan importants dins el gènere com Julio Cortázar amb qui 

mantenia contactes en la ciutat helvètica.  

 Ben entrada la dècada dels cinquanta, el conte adquireix una notorietat màxima 

en les lletres catalanes, fins i tot, passa per davant de la novel·la. Cal recordar que els 

grans narradors de l’etapa anterior encara viuen en l’exili i, alhora, resten apartats de la 

realitat del país. A banda de madurar i de consolidar la trajectòria escriptors com Pere 

Calders i Mercè Rodoreda, apareixen nous escriptors com Lluís Ferran de Pol, Joan 

Oliver, Llorenç Villalonga o Joan Perucho. Tot i això, el 1953 suposa un punt d’inflexió 

per a aquests autors ja que l’editorial Selecta convoca el premi Víctor Català per a 

contes, que suposarà que els escriptors desarrelats puguen restablir el contacte amb el 

públic lector i amb la seua terra. Fins i tot Jordi Sarsanedas o Manuel de Pedrolo tenen 

el privilegi de poder publicar per primera vegada els seus escrits, fet excepcional, ja que 

les escasses editorials només s’atrevien a fer-ho amb l’aval dels premis. És aleshores 
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quan comença a despuntar el gènere, considerant-la, crítics com Calafat, l’època 

daurada del conte català,
173

 ja que es promocionava com una estratègia útil en procés de 

normalització precària que tenia dues funcions: de pont de contacte amb el passat més 

pròxim i de trampolí de preparació de major envergadura. Amb tot, en aquestes dues 

dècades dels cinquanta i dels seixanta conviuen diverses tendències de narrativa breu: la 

introspecció ideològica en els contes de Mercè Rodoreda i Llorenç Villalonga; els 

contes fantàstics, que representaren la postura més trencadora i fidel a les avantguardes, 

amb autors com Pere Calders, Joan Perucho i Jordi Sarsanedas; i el realisme de Lluís 

Ferran de Pol, Josep Maria Espinàs i Manuel de Pedrolo.  

 Pel que fa a aquest darrer grup d’escriptors, Ferran de Pol utilitza sovint el 

realisme psicologista, aprofitant la seua experiència americana i deixant entreveure el 

sentit tràgic de la llibertat. Pedrolo, especialista de l’humor i de la ciència-ficció, ofereix 

uns relats que busquen la transformació en la societat i analitza aquelles lleis més 

ocultes com les sociològiques, les econòmiques, les culturals o les psicològiques que 

guien l’home contemporani.
174

 Paral·lelament a ells, destaquem els autors que conreen 

uns relats madurs de caire psicològic, com ara Mercè Rodoreda, els contes de la qual 

desprenen gotes de desencís i d’angoixa amb uns personatges que no veuen la llum i 

que busquen el suport moral en altres individus. Uns relats malenconiosos que 

contemplen vertiginosament el pas del temps i que projecten situacions límits de 

desamor o de malestar psíquic. Són, per tant, relats analítics que combinen elements 

tristos sobre la vellesa, la solitud, les frustracions, el destí o la mort barrejades amb les 

fragàncies i la frescor que desprenen les plantes, els rius o la natura.  

També caldrà esmentar Llorenç Villalonga que, segons Figueras, «és un 

excel·lent mestre del psicologisme al servei de la sàtira i la mitificació» (FIGUERAS, 

1993: 43-44). Centrat en el món de les Illes Balears i influenciat pels canvis a què es 

veuen sotmeses a propòsit del turisme, Villalonga basteix els seus relats amb tints 

reflexius. Els personatges estan caracteritzats pels desenganys amorosos, per un 

desencís del món que els ha tocat viure i per una lucidesa poc corrent. Una societat que 
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va enderrocant-se lentament, exemplificant-la amb la noblesa mallorquina a què pertany 

el mateix Villalonga. A més, per altra banda, Josep Pla inicia també el conreu de relats 

breus, tot cercant plasmar en ells la realitat del seu temps. Tot i tindre una intenció 

purament documental i de testimoniatge, Pla no cau en la monotonia i les repeticions i, 

com diu, Simó, «és un autèntic mestre de l’adjectivació, mai m’he trobat amb un 

adjectiu com aquell que feia servir per a descriure el cel de Palafrugell, ―el cel estava 

esmerilat‖».
175

 

 Contrastant totalment amb ells, destaquem Joan Perucho, els relats del qual 

remeten a trets vitals i colpidors de la infantesa i de la joventut. Són pinzellades que 

recreen escenes quotidianes, encara que totes elles són posseïdores d’elements 

meravellosos, ocults dins de la seua realitat. O a Jordi Sarsanedas que, a mitjan camí 

entre lírica i narrativa, situa els seus relats en escenaris d’ensomni, totalment onírics, 

però amb situacions reals, és a dir, una barreja de surrealisme i realitat, descrita 

minuciosament. Però si hi ha algú que destaque especialment en el conreu d’aquest 

subgènere fantàstic, aquest és Pere Calders. Comentava Calafat
176

 que Calders sempre 

tenia la intenció de buscar altres noms a les coses per veure si es podien expressar amb 

una altra profunditat o amb una altra dimensió. I així és ell, un cirurgià de la 

quotidianitat que utilitza la ironia per tal de situar-se en la frontera entre allò que és real 

i allò que és fantasia. De fet, com diu Figueras,
177

 a partir de la seua primera obra, El 

primer arlequí (1936), ja podem deduir un gust per la paròdia dels mites, per la 

narrativa gòtica, per la fascinació de la rondalla meravellosa, o per la literatura 

fantàstica de pretext científic. De fet, Calders manifestava una atracció per l’inquietant i 

l’enigmàtic, totalment distant del realisme psicologista descrit anteriorment, i, a més, 

estava influenciat per autors com Edgar Allan Poe o H. G. Wells, aquest darrer, un 

especialista de la literatura d’anticipació. Tot i l’exili que pateix a mitjan trajectòria 

literària, continua conreant la literatura, particularment els contes, en tots aquells destins 

en els quals recau. No obstant això, necessita uns anys d’adaptació i el 1956 publica 

Cròniques de la veritat oculta, un recull de narracions datades del 1936 fins el 1952, en 

les quals l’entorn realista que envolta els personatges es veu truncat amb situacions 

totalment inesperades i inexplicables, en què cadàvers o àngels de la guarda prenen 

protagonisme dels esdeveniments. Destaquen els moviments i les reaccions dels 
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personatges reals, que no saben com actuar en aquestes situacions atípiques, focalitzant 

en ells la importància dels relats. El seu llenguatge, influenciat per Carner, desprén 

moltes gotes d’ironia i, com diu Figueras «mai no incita a la rialla, sinó al somriure» 

(FIGUERAS, 1993: 65). Necessàriament, l’exili a terres mexicanes també es deixa notar 

en els seus contes, ja que plasma moltes tradicions, costums i maneres d’entendre la 

vida, o la mort, que resten en les antípodes de com les entenen els catalans. Els 

escenaris esdevenen autòctons i els personatges també. És per això, que ens sorprén la 

manera que té de tractar per exemple la mort, vista en aquells indrets com un 

alliberament i una necessitat de celebració festiva. Però si algun tret caracteritza Calders 

és el fet de tractar tot un ventall temàtic de contes fantàstics: des de rondalles 

meravelloses, a contes de fades infantils, passant per contes de zombis, de vampirs, o 

futuristes. Un autor que dedicà tota la seua trajectòria al conreu de la narrativa breu, 

barrejada amb alguna novel·la i escrits periodístics, com aquelles col·laboracions en la 

revista que dirigia Isabel-Clara Simó: Canigó.  

Al costat d’aquests escriptors esmentats, a partir de la dècada dels seixanta, 

apareixeran un grup de joves que, tot deixant de banda el realisme històric de la dècada 

anterior, conrearen un altre tipus de realisme, el social. Podem citar com a exemple 

d’aquest corrent a Josep Maria Espinàs, Estanislau Torres o Joaquim Carbó. Aquests 

autors faran ús de la brevetat i de la flexibilitat que la narrativa curta ofereix per tal de 

testimoniar el reviscolament econòmic que estan vivint, així com la inevitable caiguda 

de la societat dins el pou del capitalisme consumista.  

Amb el temps, el conte en català va adquirint presència i importància així com 

diu Calafat «passa a ser considerat com pur artifici, com un joc intel·lectual ple de 

referències culturals, i com a tal exigia rigor en els materials narratius i un control més 

ajustat de les tècniques» (CALAFAT, 1998:10). D’aquesta manera, entenent el relat dins 

aquest concepte, destaca el 1967 Terenci Moix, qui rep el premi Víctor Català amb La 

torre dels vicis capitals, una compilació de relats que desprenen gotes de disbauxa i 

incitació, tot adaptant-se a les modes tan trencadores de l’època, com ara els moviments 

musicals o la llibertat sexual. Però amb l’entrada de la dècada següent, autores com 

Montserrat Roig, que també conreen la novel·la, faran ús de la narrativa breu per altres 

raons, com ara de frustració o d’entrenament per al bastiment de les seues novel·les. 

En aquests darrers anys de la dècada dels seixanta destaquen autors que van 

consolidant la seua trajectòria com Manuel de Pedrolo que, segons Carles Cortés 
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basteixen les seues obres i  ofereixen «una visió crítica d’un món deshumanitzat, tot 

empreant amb resolució els models de la narrativa policíaca o de ciència-ficció» 

(CORTÉS, 2001: 17). A més, en aquests anys que abracen els anys que transcorren dels 

seixanta als setanta, destaca fonamentalment l’augment considerable d’una literatura 

criminal autòctona a conseqüència de l’evolució estètica que va adquirint el conte, així 

com també dels trets ideològics i els esdeveniments socials i polítics imposats pel règim 

que van assotant els escriptors catalans. No obstant això, com anuncia l’estudiosa 

Bàrbera Oliver,
178

 alguna cosa més està canviant en aquesta dècada, sobretot pel que fa 

a l’anàlisi del comportament femení dels personatges narratius. Els anys seixanta 

esdevenen l’inici d’una denúncia i d’una rebel·lia que pretenen provocar una reacció 

social que s’havia deixat enlaire des d’inicis de segle amb escriptores com Vícor Català, 

profunda crítica de les relacions home-dona. Les dones passen de l’esclavatge dins dels 

matrimoni a tindre la possibilitat de somniar amb una anhelada llibertat, tractant així de 

trencar els cànons d’una societat patriarcal.  

Pel que fa a les dones escriptores, farem referència a la classificació que la 

investigadora Anne Charlon estableix de les tres generacions d’escriptores ben 

diferenciades i caracteritzades per unes línies temàtiques comunes. La primera 

generació la comprenen les escriptores que escriuen fins a la República integrada, entre 

d’altres per Dolors Montserdà, Felip Palma (Palmira Ventós), Carme Karr i Maria 

Doménech. Aquestes escriptores, com afirma la mateixa crítica, proposen unes 

protagonistes femenines que assumisquen el paper de la solitud, tot reclamant la no 

dependència del marit. Amb aquesta finalitat, les autores ofereixen unes visions molt 

punyents dels homes mitjançant la rancúnia i la supèrbia, i enalteixen la figura de la 

dona treballadora, inèdita fins aleshores. Per tant, com afirma la pròpia Charlon: 

«aquestes novel·listes van fer i proposar un nou model femení ben diferent del de l’ideal 

masculí tradicional» (CHARLON, 1990: 61).  

El segon grup el conformarien les novel·listes ubicades als anys trenta, com ara 

Carme Montoriol, Anna Murià, Mercè Rodoreda, Rosa M. Arquimbau o Aurora 

Bertrana. Totes elles narraran històries de dones i les seues respectives convivències en 

les relacions en parella tot desenvolupant una mica més l’anàlisi psicològica. 

S’accentuen també les crítiques envers els homes, considerats com a éssers febles, 
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irresponsables i infidels.
179

 Aquest grup centra la vida conjugal com un gran avorriment, 

tot i que amb l’esclat de la guerra la concepció matrimonial canviarà i les relacions 

amoroses esdevindran perilloses i precàries.  

Per últim, el tercer grup generacional de dones narradores catalanes el 

compondrien les novel·listes que abracen des del 1947 al 1983, dividint aquest període 

en tres grans blocs cronològics, el primer que el comprendrien M. Aurèlia Capmany, 

Roser Grau o Mercè Rodoreda; el segon integrat per Concepció Maluquer, Antònia 

Vicens o Maria Beneyto i l’evolució de la Rodoreda i la Capmany; i el tercer, per 

Montserrat Roig, Carme Riera, M. Antònia Oliver, Helena Valentí, M. Àngels Anglada 

o la pròpia Isabel-Clara Simó. Aquest grup, «igual que les escriptores de principis de 

segle, les novel·listes catalanes, escriuen per protestar contra la situació en què es 

troben, per testimoniar, per convèncer i per obtenir canvis» (CHARLÓN, 1990: 111). Com 

veiem, la denúncia i la proposta d’una societat diferent esdevé una constant en aquesta 

lluita que emprenen les dones a l’hora d’escriure els seus relats. De fet, es veuen amb la 

necessitat de continuar la tasca iniciada per les seues predecessores a les primeries de 

segle.  

Les Illes Balears i, sobretot, el País Valencià també semblen reviscolar i, com 

anuncia l’estudiosa Maria Lacueva,
180

 aquest darrer territori veu publicar obres signades 

per dones que no tenen pseudònim, tot i les restriccions, que han nascut uns anys abans 

de la dictadura i que, per tant, n’han estat testimoni de les atrocitats imposades pel 

règim. A banda, les protagonistes també seran dones, fet pel qual, la majoria d’elles 

esdevindran unes heroïnes. Destaquen noms com Carmelina Sánchez-Cutillas, Maria 

Beneyto, Maria Ibars o Beatriu Civera, dones lluitadores que han sabut esquivar totes 

les barreres per reivindicar el seu paper dins una societat que els angoixa. 

La narrativa d’aquest darrer grup d’escriptores sembla desprendre una espècie 

d’exili interior, tot tractant de dotar la pròpia casa com un terreny inexpugnable i d’una 

intimitat abrasadora. Destaquen també històries que creuen en les relacions amoroses, 

tot i que continuen ridiculitzant-se les figures masculines, caracteritzades per la 

ignorància i la mediocritat, éssers que més enllà del sexe no tenen habilitat per a fruir 
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d’elles, uns individus egoistes que no entenen els desassossecs femenins. Figures com 

Mercè Rodoreda o la pròpia Simó encapçalaran un nombrós llistat d’escriptores que no 

aposten per la continuïtat en el matrimoni, ja que, generalment, i amb el temps, la 

monotonia aclapara la vida conjugal. Els marits agreugen el seu comportament i les 

escriptores plasmen la violència dels seus actes envers elles, per tal de recriminar 

aquestes actuacions i alçar la veu. Els escrits esdevenen unes plataformes de 

reivindicació del paper principal de la dona en la nostra societat i caricaturitzen el 

comportament dels homes en les relacions íntimes.  

Com que els anys seixanta havien originat moltes facilitats pel que fa al vessant 

literari, el punt d’inflexió en la literatura catalana contemporània ve donat en la dècada 

dels setanta. Destaquen uns joves nascuts en els quaranta i cinquanta que mostren un 

perfil més preparat acadèmicament i literària, però encara insuficient, que senten 

curiositat per formar part de plataformes culturals que avalen el treball literari català 

fins aleshores i que, alhora, reben més recolzament editorial. Aquesta generació serà 

denominada per molts crítics, com Àlex Broch,
181

 la generació dels setanta. No obstant 

això, aquestes ajudes són insuficients. La precarietat en què es troba la societat actual 

amb constants agitacions polítiques, fa que molts d’ells esdevinguen autodidactes, tot 

veient com una utopia el fet de professionalitzar-se. És per això que busquen altres 

alternatives com ara el periodisme, la docència o la pròpia política. De fet, no cal anar 

molt lluny per descobrir un d’aquests vessants, el periodístic, ja que en la revista que 

dirigia Isabel-Clara Simó, Canigó, molts d’ells hi col·laboraven periòdicament, fet que 

corrobora les paraules que deien Vicent Salvador i Adolf Piquer
182

 quan afirmaven que 

aquest mitjà esdevenia una plataforma difusora dels corrents i de la narrativa catalana i 

valenciana.  

 Els fets luctuosos i polítics d’aquesta època, caracteritzats per les morts de 

Carrero Blanco (1973) i, posteriorment, per la de Franco (1975), constitueixen, com diu 

Joaquim Molas, «una autèntica explosió que va obrir una enorme quantitat 

d’expectatives i que, per raons òbvies, no és sinó una barreja de continuïtat i de canvi» 

(MOLAS, 2010: 255). Augmenten ràpidament el nombre d’institucions al llarg dels 

Països Catalans, com per exemple, l’Institut d’Estudis Catalans o l’Òmnium Cultural, 

així com també l’experimentació i la mobilització ciutadana per tal de recuperar la 
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 Consulteu l’article de  Vicent Salvador i Adolf Piquer «La novel·la al País Valencià» (2011: 434). 
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llengua i la cultura maltractada al llarg de tantes dècades. Per aquesta raó, la literatura és 

utilitzada com a arma de defensa i d’exaltació de la identitat de la llengua catalana. A 

més, amb la mort del dictador, moltes coses canvien, com ara la desaparició absoluta de 

la censura, la continuïtat a un seguit d’actes que, fins aleshores se celebraven 

clandestinament, com ara el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, la 

recuperació de la Generalitat, o l’obertura al món de mitjans de comunicació en què la 

llengua vehicular és íntegrament el català (Catalunya Ràdio o TV3).  

 Amb aquesta atmosfera favorable, s’incrementa considerablement el nombre 

d’editorials que, alhora, han observat un filó important per tal d’iniciar un camí sense 

pausa que reconstruïsca el buit cultural existent i que, també, popularitze la història dels 

nostres territoris. A poc a poc, el negoci de la literatura s’hi mercantilitza i genera 

debats candents entre crítics que aposten per una moderació i un ordre en aquest esclat 

cultural i d’altres que defensen l’aventura i la disbauxa.
183

 D’altra banda, es creen 

càtedres i lectorats de llengua i literatura catalana en diverses universitats arreu 

d’Europa i Nord-Amèrica i s’intensifica el treball investigador cultural amb la inclusió 

de noves idees. Amb tot aquest embalum d’activitats i d’iniciatives en pro de la llengua, 

de la cultura i de la identitat, s’observa la concreció del canvi que havia germinat en 

èpoques de repressió i comença a visualitzar-se la radicalització en aspectes com la 

independència dels Països Catalans. Els mitjans de comunicació ajuden a promulgar i a 

desenvolupar aquesta tendència tot deslliurant-se d’unes cadenes que han estat aturant-

los el pas un munt d’anys, com és cas de la revista dirigida per Isabel-Clara Simó, 

Canigó. A banda de l’independentisme les pàgines de la revista i la crítica literària a 

Catalunya als anys setanta es decanten per tractar un tema candent: el feminisme. Com 

comenta l’estudiosa Francesca Bartrina, a banda de comptar amb la plataforma dirigida 

per Isabel-Clara Simó, la crítica literària catalana es caracteritza per comptar amb tres 

escriptores que defensen fermament el feminisme: Maria Aurèlia Capmany, Montserrat 

Roig i Maria Mercè Marçal:  

el prestigi que tenien com escriptores va embolcallar les seves idees feministes i, alhora, aquest 

prestigi va contribuir al fet que aquesta ideologia fos una mica més acceptada i difosa. Totes tres 

van fer tot allò que va estar a les seves mans per donar a conèixer altres escriptores, conscients 

que es trobaven situades en una genealogia d’escriptura en femení (BARTRINA, 2005: 98)  
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 Si analitzem l’aspecte literari, podem deduir que al llarg de la dècada dels 

setanta s’ha constituït una generació, tot seguint les passes que anunciava M. Àngels 

Francés. L’estudiosa comentava que es pot parlar d’una generació amb «una certa 

identitat estètica o, si més no, un gruix important de directrius ideològiques, temàtiques 

i estilístiques són els eixos que estructuren la producció d’un conjunt d’escriptors 

nascuts en un període determinat» (FRANCÉS, 2000: 12). Els escriptors que, aprofitant 

l’eclosió de la cultura catalana aquests anys, publiquen les seues obres, intenten 

continuar la feina iniciada pels seus col·legues dels anys trenta, és a dir, manifesten un 

gran amoïnament per les relacions humanes en general, i per les relacions amoroses i 

matrimonials, en particular.  

Així, tot allò que la Guerra Civil i el règim franquista havia trencat, pren 

rellevància en una dècada que es caracteritza per la irrupció d’una generació 

d’escriptors caracteritzats per molts punts en comú, com exposa Àlex Broch en la seua 

obra anteriorment esmentada Literatura catalana dels anys setanta (1980), de la qual 

agafarem nosaltres com a punt de referència. D’una banda, destaquen els autors que 

conreen novel·les que Broch defineix de cicle familiar i social,
184

 dotades d’escenaris 

rurals, els quals intensifiquen els lligams familiars. A més, la temporalitat de les obres 

caracteritzades per aquesta condició abracen un llarg període d’anys, tot descrivint les 

diverses nissagues familiars. Un altre focus temàtic que caracteritza la generació dels 

setanta és la inclusió de personatges que fugen de manera voluntària en la recerca d’una 

nova vida, és a dir, que no accepten el medi que els envolta i, amb un cert to alliberador, 

emprenen un camí aventurer. Es tracta de personatges que, destruïts o fracassats, han 

vist la seua vida esguerrada, obrint-se de bat a bat a un nou món que els ofereix la 

fugida, tot i que sembla que els depararà una gran decepció. Com Broch indica: «el 

fracàs del nord enllà
185

 serà el fracàs de la utopia de l’alliberació o, millor, d’una falsa 

utopia de l’alliberació individual» (BROCH, 1980: 78-79). És per això, que gran part dels 

personatges tornaran al cau després de patir de primera mà un gran desencís personal, 

tot aprofitant la mort de Franco com a punt que els empeta a aquest propòsit.  
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 Per a caracteritzar aquest grup dins l’obra Literatura ctalana dels anys setanta (1980: 72-74), Àlex 

Broch tria quatre exemples de novel·les: Cavalls cap a la fosca de Baltasar Porcel (1976), Un regne per a 

mi de Pau Faner (1976), Bubotes d’Antoni Mus (1978) i Ventada de morts de Josep Albanell (1978), a 

més d’afegir referències a la novel·la Ramona Adéu de Montserrat Roig (1972).  
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 Aquest fenomen literari denominat per Broch del nord enllà, será denominat amb altres paraules per 

Adolf Piquer referint-se a la narrativa valenciana. En aquest cas, Piquer fa referencia a la denominació 

fugida i retorn, dins el qual existeix la figura d’un personatge fugitiu que pretén alliberar-se d’unes 

frustracions i angoixes paleses en el marc que l’envolta (PIQUER, 1992: 98).  
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Amb tot, en aquesta generació i pel que fa a la narrativa breu, cal citar autors 

com Baltasar Porcell, Maria Antònia Oliver, Pere Gimferrer, Robert Saladrigas, Jaume 

Fuster, Quim Monzó, Oriol Pi de Cabanyes, Jaume Cabré, Carme Riera o Valentí Puig, 

entre altres. Tots ells es decanten per conrear dos tipus de narracions, unes més 

enfocades a seguir actualitzant el realisme i d’altres més atrevides que s’aventuren a 

experimentar guiades pels moviments postavanguardistes.  

Atenent als mots de Jaume Figueras, hi ha una transgressió temàtica «de 

quadrant i el món quotidià de la infantesa contrasta amb els grans mites i stars del 

cinema i els tebeos, que vehiculen tota una ―educació sentimental‖ de grup... L’erotisme 

transgredeix el codi moral. La família és vista com a institució insatisfactòria... Tot 

plegat testimonia els canvis dels nous temps i la recerca d’uns senyals d’identitat» 

(FIGUERAS, 1993: 84). Ara bé, en les darreries de la dècada podem presenciar un 

reviscolament progressiu dels elements fantàstics, possiblement influenciat per l’èxit de 

la narrativa breu sud-americana o la confirmació d’obres exitoses d’autors que 

conrearen aquest tret, com ara Calders o Perucho.  

Per altra banda, i com hem comentat anteriorment, el País Valencià, amb una 

generació i una literatura inexperta, comença a despertar de la letargia literària. Autors 

com Joan Francesc Mira, Carmelina Sánchez-Cutillas, Amadeu Fabregat, Ferran 

Cremades Arlandis o J.B. Mengual (Isa Tròlec) apunten cap a una generació que mira 

de reüll els veïns del nord i basteixen unes obres ambientades en la ruralia, dotades d’un 

llenguatge planer i col·loquial i d’una estima absoluta per les terres i les comarques 

valencianes. L’editor i estudiós Enric Ferrer i Solivares exposa que la nova narrativa 

valenciana destaca per l’experimentalisme amb l’objectiu de «fer l’oportuna connexió 

amb el propi context literari europeu i americà» (FERRER, 1992: 86).
186

 Aquesta dècada 

dels setanta esdevé l’autèntic impuls d’una narrativa valenciana mancada, com diuen els 

estudiosos Vicent Salvador i Adolf Piquer, d’una «capa intermèdia de novel·lística de 

postguerra com la que podien constituir a la resta dels Països Catalans una Rodoreda o 

un Villalonga» (SALVADOR, 1992: 9). La combinació de factors com ara la constitució 

dels Premis Octubre i l’aparició d’editorials que tenen la voluntat de col·laborar en 

aquest impuls, donarà volatilitat a aquesta embranzida d’autors valencians, tot i ésser 
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 Ferrer i Solivares també classifica temàticament els eixos sobre els quals girarà la narrativa valenciana 
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escriptors que, com diu Josep Iborra: «arranquen i i continuen en solitari: no hi ha més 

novel·la que la que ells fan» (IBORRA, 1992b: 114).  

 De tots ells, catalans, balears i valencians, es desprenen trets innovadors amb el 

passat. D’una banda, observem la voluntat d’oblidar el realisme imperant al primer terç 

de segle; d’altra, l’ús d’un llenguatge que supere l’estereotipat i que vesse trets propi de 

l’oralitat tot demostrant que no s’ha perdut l’essència de la llengua. A més, continua 

observant-se una crítica punyent a la societat capitalista que recalcarà l’afany de superar 

com abans millor totes les recialles postfranquistes, com la religiositat, la manca de 

llibertat i la tortuosa clandestinitat, o les injustícies flagrants que pateixen els més 

desprotegits. Però aquesta ruptura amb el passat suposa que proliferen dos grups que 

intenten acceptar-la de manera transgressora i radical per una part, o de manera més 

moderada però sense interrupció per una altra, és a dir, aquells que Broch denomina 

com a transformadors.
187

 Per tant, corroborant el que diu Broch i el que explica 

Francés,
188

 conviuen dues tendències estètiques importants en aquesta dècada: d’una 

banda, la narrativa que aprofundeix en el model tradicional de caire cronístic i de 

testimoniatge; d’altra, la narrativa que intenta nodrir-se de les modes europees de la 

novel·la experimental, tot utilitzant un ús del llenguatge i de l’oralitat de manera 

empírica.  

 Apuntarem també una dada important: el mes de maig de 1976, dia que celebra 

les Primeres Jornades Catalanes de la Dona a Barcelona, en les quals assistiren un 

nombre aproximat de tres mil dones. Les conseqüències d’aquest acte foren 

espectaculars pel que fa a la visibilitat de la dona dins el món literari. Com comenta 

l’estudiosa Isabel Segura, diversos projectes engegaren els motors: «un fou la llibreria 

de dones; un altre, la Sal, Edicions de les Dones, amb l’objectiu de crear dins el 

panorama editorial un espai per a la diferència. Una altra vegada la gestació i publicació 

d’obres estava protagonitzada, exclusivament, per dones» (SEGURA, 1997: 168). Així, a 

cavall entre els anys finals de la dècada dels setanta i els inicis dels vuitanta, pren força 

un arquetip generacional format per dones novel·listes que se centraran en el 

comportament dels protagonistes femenins a propòsit de dos eixos fonamentals: la 

pròpia condició de dona i les diverses valoracions, també femenines, de les relacions en 

parella. És a dir, que corroborant allò que afirmava Charlon sobre el tercer grup 
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 Consulteu l’article de M. Angels Francés «L’adolescència a través de l’espiera» (2000: 12). 
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d’escriptores femenines que comprenia fins el 1983, aquestes intenten analitzar la 

situació de les dones fins el moment, tot marcant el trencament de la configuració 

ideològica que les caracteritzava, començant per la moralitat i la religiositat, continuant 

pels tabús sexuals i finalitzant amb la possibilitat d’acarar noves vies d’independència i 

de solitud envers un entorn hostil.  

Amb l’arribada de la dècada dels vuitanta, el conreu del conte es multiplica. Hi 

ha diversos factors que l’afavoreixen, com ara els premis locals de narrativa breu, les 

revistes i els suplements que promouen la seua difusió, les noves editorials que 

prosperen o la crisi en què cau el gènere novel·lístic accentuada en la dècada anterior. 

En aquesta etapa podem destacar els noms de Sergi Pàmies, Jesús Moncada, Rafa 

Gomar, Josep Escartí, Josep Maria Fonalleras, Ramon Solsona, Josep Lozano o Màrius 

Serra, entre altres. Segons Calafat
189

 els escriptors joves que van fent-se lloc en el 

panorama literari reivindiquen el conte com un gènere autònom i reclamen una 

acceptació més ampla per part dels lectors. Paral·lelament, la novel·la es decanta per 

derivar-se cap als gèneres temàtics, ja que el consumisme i l’entreteniment seran els dos 

factors que les caracteritzaran. Així ho reafirma Àlex Broch:  

La dècada dels vuitanta ha vist com el conreu dels gèneres ha trobat una legitimització i pràctica 

creixent que abans era difícil d’imaginar. La literatura juvenil, per a molts un gènere més, n’és 

un exemple. Però ha estat, sens dubte, el policíac o negre el gènere que ha suscitat més articles a 

premsa, anàlisis i observacions fins al punt de generar –com passarà després amb el gènere 

eròtic– una col·lecció específica (BROCH, 1991: 11)  

A banda, en aquesta dècada hi conviuen dos col·lectius ben diferenciats: 

Trencavel i Ignasi Ubac. Ambdós publicaren respectivament a les pàgines literàries de 

Canigó i de Tele/eXprés al llarg dels anys que comprenen del 1974 al 1976. Aquestes 

plataformes els permetien manifestar les actituds literàries que predominarien en els 

escriptors catalans dins la segona meitat de la década dels setanta. El primer d’ells, 

estava format per escriptors com Jaume Fuster, Maria Antònia Oliver, Xavier Romeu, 

Pep Albanell, Guillem-Jordi Graells, Oriol Pi de Cabanyes o Biel Mesquida, que temps 

després decidirà abandonar-los per col·laborar amb l’altre col·lectiu. La revista Canigó 

els proporcionà el mitjà de comunicación adient per difondre els seus ideals, iniciant 

una relació molt estreta entre directora i escriptors. El col·lectiu es presentava amb la 

inteció de «trencar el vel de tanta anomalia als ulls de tothom i trobar solucions al 
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problemes» (Canigó, 378, 4.01.1975, 4). Segons ens explica Mercè Picornell 

Belenguer: «la llengua i, per extensió, la literatura entesa no com a creació textual sinó 

com a institució socialment condicionada. És precisament des d’aquesta concepció de 

literatura que temes com el paper del lector, l’edició, la premsa o els perills de 

mecenatge seran centrals per al grup» (PICORNELL, 2007: 84). Per altra banda, Ignasi 

Ubac, abanderat per Carles Hac Mor i recolzat per escriptors com Antoni Munné, Santi 

Pau, Fèlix Fanès i el propi Carles Hac Mor, manté la intenció d’analitzar la literatura 

catalana contemporània per tal d’esbrinar les seues bases ideològiques. 

 Però aquesta dècada, a banda de suposar la confirmació d’alguns escriptors 

sorgits en els setanta, també representa l’aparició d’autors que s’incorporen més tard a 

la literatura, com ara, la pròpia Isabel-Clara Simó. A més, en els vuitanta s’intensifica el 

focus dirigit a la dona com a protagonista de les novel·les, plasmant en les pàgines de 

les obres tota aquesta agitació social envers a l’aparició de moviments de caire feminista 

dins la societat d’aleshores. De fet, el col·lectiu anomenat com Ofèlia Dracs i les 

col·leccions de diverses editorials esdevindran peces clau en el desenvolupament de la 

narrativa de gènere.  

D’igual manera, cal destacar que els autors tendiran a construir mons externs i 

imaginaris que intenten caracteritzar l’època que viuen (narrativa fantàstica) o la que 

vivien (narrativa històrica). En aquesta darrera, tracten de centrar-se en la focalització 

única d’uns personatges influenciats per l’entorn, passant de la història del personatge al 

personatge influenciat per la història. És evident que, amb la mort de Franco i amb 

l’aparició d’estudiosos de documents històrics que veuen la llum després d’anys de 

prostració, els escriptors s’entesten en publicar llibres polítics de caire assagístic i en 

narrar novel·les en les quals els escenaris i les èpoques esdevinguen el punt central dels 

seus escrits, obrant en el piscologisme dels seus protagonistes. Com diu Àlex Broch: «la 

història determina el relat, hi ha una acció en el desenvolupament i els fets històrics que 

passen la determinen» (BROCH, 1991: 109). Posem per cas, la primera novel·la d’Isabel-

Clara Simó, Júlia (1983), en la qual una jove treballadora de classe baixa es veu 

immersa en plena Revolució del Petroli, a les acaballes del segle XIX en una ciutat com 

Alcoi que desenvolupava la pròpia Revolució Industrial. En totes aquestes novel·les el 

rerefons històric adquireix més importància que els personatges. No hem d’oblidar que, 
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com remarca Broch,
190

 gran part dels escriptors que llueixen en aquesta dècada són 

escriptors nacionalistes i d’esquerres i, per tant, les seues ideologies, moltes vegades, es 

veuran plasmades en els seus escrits. Aquest auge de les novel·les històriques permet 

encasellar i definir un gènere que fins aleshores deixava molt boirosos els seus límits. 

Ara bé, també apareix un nou fenomen en la dècada dels vuitanta: l’increment del 

conreu de les novel·les negres i, sobretot, de les infantils i juvenils, dedicades a un 

públic més jove.
191

 Per tant, observem que als vuitanta hi ha tot un ventall de 

diversificació de gèneres dins els quals els escriptors poden optar per tal de bastir els 

seus escrits, fins el punt que molts d’ells s’encasellen únicament en un d’ells, com ara 

Ferran Torrent, un exponent de la literatura negra valenciana.  

  El gènere de la narrativa negra o policíaca manifestava també poca tradició 

literària als Països Catalans. L’obertura al món i la fi de la repressió ideològica 

propicien una anàlisi minuciosa dels cossos de policia i de les seues tècniques. Així, 

alguns escriptors que ja havien conreat alguna obra d’aquest gènere, com Jaume Fuster, 

tractaran de consagrar-s’hi i d’altres com Maria Antònia Oliver, Antoni Serra, Ferran 

Torrent, Xavier Borràs, Guillem Frontera, Josep Lluís Seguí o la pròpia Isabel-Clara 

Simó, s’afegiren a l’aventura de publicar obres amb aquestes estructures narratives. 

Molts d’ells publicaren i participaren en la col·lecció impulsada pel col·lectiu Ofèlia 

Dracs, Negra i consentida (1983) que combinava escrits d’escriptors catalans amb 

d’altres estrangers, i d’altres actuarien lliurement.  

 Aquesta dècada dels vuitanta també evidencia l’eclosió d’altres gèneres temàtics 

com ara la narrativa fantàstica, de ciència-ficció, l’eròtica o la gastronòmica, tot i que 

molts crítics com Xavier Aliaga
192

 comenten que encara existeix un desequilibri patent 

entre la narrativa feta per homes i la feta per dones, encara que el llistat de dones 

escriptores s’havia incrementat de  manera destacada. A les ja conegudes Montserrat 

Roig, Maria Antònia Oliver, Carme Riera o la pròpia Isabel-Clara Simó, se’ls afegeixen 

d’altres com Maria Àngels Anglada, Olga Xirinacs, Margarida Aritzeta, Maria Mercè 
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Roca o Maria Barbal, algunes d’elles assolint uns èxits de gran renom. Aquest estat tan 

saludable i fructífer de la literatura conreada per dones que afavorí també el 

desenvolupament d’estudis feministes, traspassà fronteres i diverses universitats nord-

americanes iniciaren una tasca investigadora del moviment provocat, entre d’altres 

aspectes, per la nova situació política que arrossegava el país. És el cas de l’estudiosa 

Kathleen McNerney que publicà dues obres referents que configuren les anàlisis 

internacionals de la literatura femenina catalana als inicis dels vuitanta: On our own 

behalf: women’s tales from Catalonia (1988) i Double Minorities of Spain: a Bio-

Bibliographic Guide to Women Writers (1994).  

En les obres conreades per dones es pot observar la plasmació de noves vies 

amoroses fins aleshores verges literàriament com ara les relacions esporàdiques o de 

caire lèsbic, trencant la dicotomia de matrimoni entre home i dona. Un altre punt 

candent que sofreix aquesta dècada és el desenvolupament meteòric del feminisme i la 

consegüent literatura de gènere que se’n deriva. Els estudis van perfeccionant-se amb 

textos teòrics provinents de tots els territoris, la militància va consagrant-se i apareixen 

noves escriptores i crítiques que recolzen el moviment les. Alhora, les obres narratives 

abracen altres eixos analítics alternatius del comportament femení, fins ara centrats en la 

condició de la dona i en les relacions sentimentals en parella. 

 Deixant a banda aquest repunt de la literatura de dones i englobant tot tipus 

d’escriptors, ens fixarem en els punts arquetípics amb els quals Àlex Broch
193

 

caracteritza la generació dels vuitanta. D’una banda, l’esmentada vitalitat dels 

subgèneres narratius com ara la literatura juvenil, l’eròtica, la històrica o, especialment, 

la narrativa negra o policíaca, caracteritzats per un interés especial de les noves 

editorials i per estar desenvolupats pel col·lectiu Ofèlia Dracs; d’una altra, el 

decantament cap a la literatura memorialística dels representants de la generació 

anterior, és a dir, la dels setanta, com ara Josep Maria Espinàs o Manuel de Pedrolo. Ara 

bé, aquells escriptors que entenem que conformen la generació dels vuitanta, com per 

exemple, Baltasar Porcel, Ferran Cremades o Josep Piera es caracteritzen per una 

literatura d’introspecció que analitzarà el món que els envolta. A més, el pas del temps, i 

l’acarament dels anys vuitanta significa, d’una banda la desaparició d’altres escriptors 

que han esdevingut símbols de la literatura catalana del segle XX, o bé per motius de 
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defunció com ara Llorenç Villalonga (1980) o Mercè Rodoreda (1983), o bé perquè han 

deixat d’escriure, com és el cas del Pere Calders i, d’una altra, la consolidació dels 

estudis i l’aprenentatge de molts escriptors i crítics que havien iniciat els seus 

desenvolupament en el camp literari als setanta. Així, els anys vuitanta també suposen 

la consagració d’escriptors que havien despuntat la dècada anterior, tot donant-los 

l’oportunitat de madurar dins les lletres catalanes, com és el cas del Quim Monzó o del 

Terenci Moix. Per tant, agafant els mots d’Àlex Broch, podem distingir unes constants 

que defineixen aquesta nova generació: «a) la dona com a personatge, b) la fi de la 

progressia o la novel·la del desencant, c) la novel·la històrica, d) la pràctica dels 

gèneres, sobretot el negre, i e) la presència dels nous joves dels vuitanta, dels quals 

queda per definir, més endavant, el tipus de narrativa que practiquen» (BROCH, 1991: 

57). Així, a poc a poc destaquen en menor quantitat les novel·les familiars, el mite del 

nord enllà el mite de la destrucció social.  

 Per tant, la dècada dels vuitanta suposa una obertura literària i una diversificació 

per gèneres d’una narrativa anterior ancorada en el psicologisme i en el realisme. I, pel 

que fa al paper del País Valencià dins l’intent de fer-se un lloc en la supremacia del 

Principat en les lletres catalanes, la dècada dels vuitanta suposa una consolidació 

important d’una nòmina d’escriptors que han assolit vendes considerables. Com 

assegurava la pròpia Isabel-Clara Simó el 1989: «per fi s’ha aconseguit que tingui una 

novel·lística de caràcter propi. El gran somni de tenir ―novel·les valencianes‖, que 

semblava utòpic a les acaballes del franquisme, avui és una realitat tangible, pel nombre 

i per la qualitat» (SIMÓ, 1989b: 305). A més, l’autora també destaca que en aquesta 

generació predomina un tipus de literatura urbana i àgil. De fet, la pròpia Simó utilitzarà 

els espais de les grans urbs per tal d’escenificar la gran majoria de les seues narracions. 

Però, a banda, l’escriptora destaca que la societat catalana a les darreries dels vuitanta 

manté uns complexos d’inferioritat i un provincianisme que s’haurien de corregir 

immediatament. Aquesta seria una de les raons per les quals irrompen amb força una 

altra generació de joves escriptors, també de tradició urbana, que Simó defineix com a 

«exempta de nostàlgies» (SIMÓ 1989b: 307). Un tipus de literatura, però, que continua 

connectada amb la societat i amb la vida quotidiana que els envolta.  

 Amb l’entrada del nou segle i, una vegada transcorreguda la dècada dels noranta, 

els crítics marquen les tendències literàries i culturals que l’han caracteritzada. 

Destaquem l’exposició analítica que realitza l’escriptora i estudiosa Lluïsa Julià 
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(2008),
194

 enfocada a analitzar el paper de la dona en la narrativa catalana al llarg 

d’aquests anys. Una dècada que s’inicia amb el reviscolament lent de la llengua 

catalana, que a poc a poc va motivant més preocupacions per part dels seus parlants, que 

havien passat molts anys submisos a les imposicions polítiques. Per altra, un 

esdeveniment de caire mundial, com són les Olimpíades del 92 a Barcelona, obren i 

visibilitzen la ciutat i l’autonomia al món i, paral·lelament, la cultura i l’economia 

catalana pateixen un procediment de globalització. Aquest fet va calant dins l’òptica 

literària i la figura de l’escriptor va difuminant-se lentament perquè l’accès a la pròpia 

literatura per part de nous escriptors amb tendències inèdites i l’absorció d’obres 

mundials que entren a poc a poc en les llibreries, unides a la dificultat dels propis 

catalans d’exportar-ne les seues, faciliten aquest fet.  

Així, cal suposar que els escriptors que caracteritzaven la dècada dels setanta 

inicien l’etapa de la seua maduresa al mateix temps que veuen que els punts temàtics tan 

sòlids que ells tractaven van volatilizant-se. De manera simultània, la força del 

moviment feminista va perdent força i va adoptant moltes branques d’una gran 

diversitat, també plasmades als escrits literaris. Julià acaba manifestant una opinió 

esperançadora però, alhora, amb un cert regust amarg:  

del que s’ha exposat es deriva una de les paradoxes del sistema literari actual, i és que l’evident 

incorporació de la dona a l’escriptura no implica una incorporació proporcional al sistema 

literari. Al cànon, a la valoració professional, a ser objecte d’atenció per part dels mitjans i la 

premsa especialitzada o a ser cridada a parlar o a formar part dels centres culturals (JULIÀ 2008: 

20)  

De fet, la pròpia escriptora ja s’havia encarregat un any abans
195

 d’enumerar els 

diversos problemes amb què la dona escriptora s’havia topat al llarg del segle XX a 

Catalunya: la relació amb la tradició en què s’inscriu, l’acceptació en una tradició 

masclista, la incomoditat, el conflicte, la transformació i la negació intel·lectual. Tot un 

laberint del qual és gairebé impossible trobar la sortida. Així, pel que fa a l’òptica de la 

literatura escrita per dones, afegirem també una opinió d’Àlex Broch,
196

 el qual 

comentava que el feminisme literari forma part de la literatura d’autora, ja que l’estudi i 

l’anàlisi del personatge femení presuposa la seua presència. Com que el nombre 
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d’autores és tan ample que assegura la seua supervivència i, a més, la temàtica és d’allò 

més diversa, no caldria actualment fer ús d’una militància tan fèrria i corretjosa com 

aquella que s’hi produí en les dues dècades anteriors.  

 Amb tot, l’opinió de molts crítics sobre la situació de la literatura catalana a 

l’actualitat no és molt saludable. Hi ha diversos focus d’atenció que són durament 

condemnats com, per exemple, l’ostracisme dels escriptors catalans fora de les fronteres 

i la poca visibilitat que els ofereixen
197

 o l’escasessa de mitjans de comunicació escrits 

íntegrament en llengua catalana (dos diaris a Barcelona i Girona i un parell de revistes 

de divulgació), com defensa Molas.
198

 No obstant això, des del País Valencià, les 

opinions semblen una mica més encoratjadores, ja que Vicent Salvador
199

 ens parla 

d’una bona conjuntura d’autors valencians que han consolidat les seues obres, com ara 

Ferran Cremades Arlandis, Josep Franco o Toni Cucarella, a més d’observar un auge en 

la literatura dietarística i autobiogràfica, fet pel qual demostra la vitalitat d’un 

memorialisme cultural que vol fer-se lloc. D’altres com Josep Fluixà ens manifesten la 

modernitat i l’èxit que la narrativa juvenil valenciana està experimentant als darrers 

anys, ja que sembla haver superat la narració tradicional de tipus folklòric i diversificant 

els temes i els estils:  

ens hi trobem obres de caràcter fantàstic o realista, trames d’aventura, llibres d’humor, 

arguments d’inspiració històrica, novelles de ciència-ficció o de descripció psicològica i social, 

etc. Obres [...] que, per sort, s’escriuen en un estil cada vegada més acurat i sense abandonar 

l’objectiu bàsic de qualsevol obra literària: atraure l’interés del lector i estimular la seua capacitat 

de contemplació i de creativitat estètica (FLUIXÀ, 2011: 30) 

 Una vegada revisat el panorama de la literatura catalana en la segona meitat del 

segle XX i inicis de l’actual, caldrà qüestionar-nos en quin grup generacional hauríem 

de situar Isabel-Clara Simó, és a dir, en el del setanta, en el dels vuitanta, o en tot dos. 

Si acudim al que diuen els crítics literaris, podem observar opinions que vessen 

aclariments d’índole molt diversa. Una de les aportacions és la de M. Àngels Francés 

(2000), que la ubica, sense cap dubte, en la primera de les generacions, és a dir, la dels 

setanta. Com que els autors joves d’aquest grup generacional tracten de plasmar 

literatura de testimoniatge en una societat en què la censura és una constant i, a més, cal 
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recordar que els preceptes feministes i el llibertinatge sexual augmenten 

considerablement, Isabel-Clara Simó, encaixaria totalment amb aquests grup, així com 

afirma Francés: «pertany cronològicament i per naixença a l’àmbit valencià, format per 

Amadeu Fabregat, Rafael Ferrando, Lluís Fernàndez, Isa Trólec, Ferran Cremades, Joan 

Francesc Mira i Carmelina Sánchez-Cutillas (de major edat però que publica juntament 

amb la resta), entre altres» (FRANCÉS, 2000: 12). A més, la investigadora argumenta 

que, si analitzem els plantejaments temàtics de la seua narrativa i la seua localització 

física, coincideix amb la tradició femenina de la postguerra catalana, i no amb la 

valenciana, juntament a autores com Núria Albó, Maria Àngels Anglada, Montserrat 

Roig, Carme Riera, Maria Antònia Oliver, Elena Valentí o Margarida Aritzeta. Com a 

dones catalanes, les reivindicacions feministes i lingüístiques que conrearà aquest grup 

serà notori i, pel que fa als seus escrits, vessaran una herència psicologista amb temàtica 

històrica adquirida principalment per Mercè Rodoreda i Maria Aurèlia Capmany, dos 

autèntics fetitxes d’Isabel-Clara Simo.
200

 Per tant, així com afirma la pròpia Francés:  

podem afirmar que Isabel-Clara Simó s’insereix a la perfecció en els corrents de la literatura 

catalana contemporània que s’endinsen en el model tradicional dels grans mestres de postguerra, 

i experimenta l’evolució vers la novel·la de gènere i la literatura de consum que realitzaren 

alguns escriptors dels setanta (FRANCÉS, 2000: 16)  

 D’altres aportacions al context literari del moment també la classifiquen dins 

d’aquesta generació, com és el cas de l’estudiosa Neus Real
201

 que l’engloba amb altres 

escriptores com Antònia Vicens, o les ja mencionades anteriorment, Montserrat Roig, 

Maria Antònia Oliver o Carme Riera; o també l’estudi d’Antoni Gómez, quan la 

cataloga com a «representant de la narrativa dels anys setanta» (GÓMEZ 2009: 6); o, el 

cas de Xavier Pla,
202

 que destaca la seua abundància d’escrits narratius congriats dins 

els trets que caracteritzen aquesta mateixa generació. També pensa així l’escriptor Josep 

Iborra que, en l’obra Vint anys de novel·la catalana al País Valencià (1992), explica 

que tot i que l’autora pertany generacionalment a aquesta dècada, la seua primera obra, 

És quan miro que hi veig clar (1979), «no respon als plantejaments dels altres narradors 
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valencians»
203

 (IBORRA, 1992: 66). Per tant, la nòmina de crítics que fixen la figura de 

l’escriptora en aquest primer grup és bastant elevada.  

 Per altra banda, podem trobar qui situa l’autora en la generació dels vuitanta. 

Carles Cortés, en el seu estudi del 2003 titulat «Temàtica i personatges en l’obra 

d’Isabel-Clara Simó», recollia l’aportació de crítics com Josep M. Lluró que 

consideraven l’autora pròpia d’aquesta generació sempre que ens fixàrem en alguns 

trets concrets dels seus escrits. Aquest estudiós opinava en l’escrit «Tendències de la 

narrativa catalana dels 80»
204

 que Simó mostra una gran connectivitat amb el públic a 

través de l’emotivitat desenvolupada a partir de personatges identificables amb ells, tret 

molt característic d’aquesta generació. O la d’Àlex Broch que, a banda de comentar en 

l’obra 70-80-90 (1992) que en aquests anys Isabel-Clara Simó s’incopora a la nòmina 

d’escriptores narratives, especificia en l’altra investigació d’inici dels noranta, 

Literatura catalana dels anys 80, que existeix la tendència dels lletraferits d’aquesta 

generació a presentar personatges que evolucionen i que pateixen una gran 

transformació accentuada per les variants de l’espai i del temps, tret que, 

indiscutiblement, caracteritza la narrativa de l’autora.
205

  

 No obstant això, un dels investigadors que més ha tractat la figura d’Isabel-Clara 

Simó, Carles Cortés,
206

 ens argumenta que l’autora pertany cronològicament a la 

generació d’autors dels setanta, però que desenvoluparà la seua literatura en la dècada 

posterior. Així, la considera com una autora pont entre ambdós grups, ja que conrearà la 

línia realista-psicologista de la tradició novel·lística de la postguerra i desenvoluparà 

obres que encaixen amb la línia temàtica dels escriptors dels vuitanta, com novel·les 

policíaques, històriques o juvenils per una part, i relats eròtics o fantàstics, per una altra. 

Cortés exposa que Simó se sent especialment atreta per les temàtiques policíaques i 

eròtiques i que «podem entendre, doncs, que la nostra autora es localitza en un conjunt 

d’escriptors i d’escriptores que ofereixen uns models estilístics força heterogenis però 

que en definitiva presenten una similar preocupació existencial per l’evolució de l’home 

actual» (CORTÉS 2001: 19-20). Com que l’autora manifesta trets que casarien 
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perfectament en ambdues dècades, com ara la gran fluïdesa de l’oralitat en els seus 

textos, el llenguatge íntim, o l’heterogeneïtat i variabilitat de les seues obres, Cortés 

afirma que és difícilment classificable en alguna dècada en concret i que, per tant, «el 

seu estil es mou dins dels paràmetres propis de la narrativa de les últimes dècades» 

(CORTÉS 2003: 366).  

 La darrera opinió, que corroboraria aquesta esmentada, la facilita la pròpia 

Isabel-Clara Simó que, davant la pregunta que li formulàrem respecte a la dècada de la 

qual es considera més afí, o bé a la dels setanta o a la dels huitanta, l’autora respongué:  

La meua generació pertany als setanta, però vaig començar a publicar als vuitanta. Clar, per tant 

jo, a qui pertanyo? Mai estic en la nòmina dels del setanta, però per raons lògiques perquè jo no 

havia escrit res... i sóc dels vuitanta? No home, no, sóc massa gran per ser dels vuitanta. Per tant, 

no tinc generació. La literatura dels vuitanta és més de gènere, novel·la negra, eròtica... Sí, sí, 

però no tinc generació.
207

  

Per tant, tanquem aquest debat amb la conclusió d’oferir totes les opinions 

vessades a propòsit de la ubicació generacional de l’escriptora, la qual es considera que 

no encaixa plenament en cap d’elles i que, aleshores, podria pertànyer a qualsevol de les 

dues, o a cap d’elles. Com veurem en les conclusions, en la nostra opinió l’autora 

encaixa perfectament en el grup generacional dels vuitanta pel que fa al conreu del 

conte de gènere com el policíac, fantàstic, històric o eròtic, ambientats tots ells en un 

context urbà. Ara bé, també consolida la seua trajectòria a través de les influències 

psicologistes dels narradors del grup generacional dels setanta.  

 

2.3 Estat de la qüestió 

 

L’estat de la qüestió tractarà de valorar la bibliografia cercada i utilitzada que 

ens ha servit a l’hora de bastir aquest treball investigador.
208

 És per això, que tractarem 

de classificar-la en quatre estadis ben diferenciats que parteixen del més particular al 

més general. Primerament, esmentarem aquells estudis que parlen íntegrament de la 

narrativa breu d’Isabel-Clara Simó. Tot seguit, aquells que se centren en la seua figura 
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com a escriptora dins el panorama de la literatura catalana contemporània. En tercer 

lloc, la bibliografia utilitzada que té com a focus l’estudi de la narrativa breu catalana al 

segle XX i XXI. I per últim, els estudis que hem analitzat a l’hora de realitzar un breu 

panorama de la literatura catalana contemporània.  

El primer punt que valorem és aquell que fa referència a la bibliografia que 

aborde exclusivament la narrativa breu d’Isabel-Clara Simó, és a dir, la pedra angular 

d’aquesta investigació. Com que aquests estudis són mínims, la nostra investigació 

tractarà d’emplenar aquest buit, fet pel qual s’encaminarà a un plantejament plenament 

deductiu però contrastat amb el suport teòric sobre el gènere plantejat a la introducció. 

En aquest punt només podem situar els estudis introductoris de Carles Cortés 

(«Introducció» del 1999 i «Introducció» del 2001)
209

 que encapçalen les dues 

compilacions de contes de l’autora publicades a l’editorial Columna. De fet, totes dues 

es porten dos anys de diferència i, en elles, la figura del crític emergeix per facilitar-nos 

dades i pautes a l’hora de llegir els relats que allí es contemplen i, de manera genèrica, 

també ens descriu els trets més evidents que se’n deriven de la narrativa breu de 

l’autora. En la compilació Directe al gra (2006), la qual reuneix tres relats de 

l’escriptora de temàtica eròtica, Enric Sòria també ens exposa un seguit de punts 

temàtics que la caracteritzen. Per últim, fent referència a aquest punt, podem parlar de 

les diverses crítiques periodístiques que alguns especialistes literaris han plasmat als 

seus respectius suplements que parlen de manera breu i concisa dels aspectes més 

destacables de l’autora en aquestes compilacions, com és el cas d’Anna Tomàs (2004) 

sobre Angelets, d’Alícia Toledo (2010) sobre Homes, o d’Ivan Gisbert (2015) sobre 

Tota aquesta gent.  

Ara bé, disposem d’un nombre més elevat d’estudis que tracten l’aspecte 

biogràfic d’Isabel-Clara Simó com a figura representativa dins la literatura catalana 

actual, encara que continua sent escàs. En primer lloc, recorrerem als monogràfics 

dedicats, alguns íntegrament, a la seua persona, com és el cas de L’Aiguadolç (1999) o 

Saó (2006), i d’altres quasi en la seua totalitat com és el cas de Passadís (2006), d’El 

Tempir (2000) o L’illa de llibres de l’editorial Bromera (2003). Com que molts d’ells 

tracten aspectes d’índole molt variada, esdevindran de molta utilitat a l’hora de traçar la 
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figura d’Isabel-Clara Simó escriptora vinculada als esdeveniments biogràfics que 

experimenta.  

Per altra banda, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (l’AELC), 

realitzà a l’abril del 2014 una publicació inclosa dins la col·lecció Retrats, iniciada el 

2002, que descriu tota la seua trajectòria com a escriptora així com les diverses 

aportacions dins l’àmbit cultural català. En el cas del seu perfil, fou la col·lega 

Margarida Aritzeta qui s’encarregà de traçar la silueta. Com a periodista i com a 

escriptora, Aritzeta il·lustrà la personalitat de Simó oferint-hi tota classe d’intuïcions i 

d’experiències compartides. Per últim, recorrerem també a diverses aportacions que 

alguns crítics han aportat en congressos i seminaris especialitzats, tractant la seua figura 

com a escriptora, com és el cas de Carles Cortés (2003)
210

 o Ivan Gisbert (2015b i 

2015c).
211

  

Per altra banda, no podem entendre la seua ideologia i la seua manera de pensar 

si no analitzem els diversos escrits assagístics i de no ficció que publica la pròpia 

escriptora. El primer d’ells, evidentment, Els racons de la memòria (2009), l’escrit de 

caire més autobiogràfic. Però també els escrits en els quals la figura de Montserrat Roig 

hi és molt present, com ara Diàlegs a Barcelona: Isabel-Clara Simó/Montserrat Roig 

(1985), o Si em necessites, xiula (2005); els escrits de caire polític, com per exemple 

Sobre el nacionalisme (carta al meu nét) (2000), o Cartes d’independència a la vora 

d’una tassa de te (2011) dins el qual intercanvia opinions literàries i socials amb 

l’escriptora argentina Patrícia Gabancho; o escrits de crítica social com el dedicat a 

Albert Boadella, Adéu, Boadella (2008). A més, no podem oblidar-nos dels articles 

d’opinions que l’escriptora ha anat publicant ininterrompudament des de la seua 

aparició de joventut en la revista Canigó com a col·laboradora, fins als articles que a 

l’actualitat publica setmanalment a Elpuntavui dins la columna Keep Calm, i dels 
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 Vegeu CORTÉS, Carles (2003): «Temàtica i personatges en l’obra d’Isabel-Clara Simó», dins Actes del 

Dotzé Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Volum 1, Abadia de Montserrat, 

Barcelona, p. 365-380.  
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 Vegeu GISBERT LÓPEZ, Ivan (2015b): «El placer inmenso de comernos. El lado oscuro en los relatos 

de Isabel-Clara Simó», dins Sobremesas literarias: en torno a la gastronomía en las letras hispánicas, 

Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, p. 467-478 i també GISBERT LÓPEZ, Ivan (2015c): «La reflexió artística 

del cinema dins l’obra de no ficció d’Isabel-Clara Simó», dins La recuperació de la literatura en català. 

De la anormalitat a la normalitat, Biblioteca Catalana Germànica, 12, Shaker Verlag – Aachen.  
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articles diaris que escrigué al llarg de molts anys en la columna De fil de vint, de la qual 

edità un recull el 2003 amb el títol En legítima defensa.
212

 

Per últim, i també dins d’aquest apartat, podem afegir les entrevistes d’Isabel-

Clara Simó concedides als diversos mitjans de comunicació que ens han orientat a 

l’hora d’esbrinar els pensaments de l’escriptora com, per exemple, l’entrevista 

concedida a la Universitat de Barcelona el 2012, realitzada per Ester Colominas. Però, 

sens dubte, allò que ens ha servit com a condició imprescindible a l’hora de confegir 

aquest treball han estat les converses i entrevistes personals realitzades a l’escriptora 

entre els anys 2012 i 2017.  

El tercer dels graons d’aquest estat de la qüestió se centra en analitzar la 

bibliografia enfocada a la descripció dels aspectes més considerables de la narrativa 

breu catalana en el període contemporani. Considerem bàsic el manual d’Alfred 

Sargatal, Iniciació al conte literari (1987) que traça perfectament les diferents teories 

que envolten al gènere i tots els seus components i, alhora, ens exposa la trajectòria tan 

particular que ha patit el gènere en els Països Catalans des d’inici del segle XX fins a les 

acaballes de la dècada dels vuitanta. A més, el manual recull també aportacions de grans 

exponents del gènere com ara les d’Edgar Allan Poe, Julio Cortázar o Pere Calders. 

D’igual manera, podem destacar l’obra editada el 1993 per Jaume Figueras, La 

narrativa curta al segle XX, que tracta de fer un recorregut minuciós per la narrativa 

breu catalana al llarg d’aquest període en què ressalta aquells aspectes més 

considerables i nombra els màxims exponents del gènere. Per la seua banda, podem 

destacar el volum que el 1998 s’hi publicava a propòsit de les Actes del I Simposi 

Internacional de Narrativa breu, dins les quals diferents crítics i teòrics com Vicent 

Alonso, Assumpció Bernal o Gérard Dessons entre altres, aportaven llum i visibilitat al 

gènere i resumien els trets més característics en els darrers anys del segle XX. A més, 

podem ressaltar l’escrit de Francesc Calafat (1998), el qual edita un pròleg dins l’obra 

El conte a València que realitza un recorregut teòric del gènere i el conreu que se 

n’havia fet a territori valencià les últimes dècades.  

Ara bé, no tots els estudis procedeixen dels Països Catalans. Com hem comentat 

anteriorment, algunes universitats nord-americanes s’interessen per la situació del 

                                                 
212
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tipus d’escrits de no ficció per tal de concretar la seua ideologia i el regust per les manifestacions 

artístiques. 
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gènere en el territori català i Kathleen McNerney és l’encarregada de realitzar aquesta 

tasca. El 1988 publica l’obra On our own behalf: women’s tales from Catalonia, en la 

qual prepara una antologia de relats breus escrit per autores catalanes, com Carme 

Riera, Maria Antònia Oliver, Montserrat Roig o la pròpia Isabel-Clara Simó. En ella, 

exposa una introducció reivindicativa que recalca la universalitat de les bases teòriques 

feministes, així com el paral·lelisme català amb un gran nombre de cultures estrangeres 

que patien el mateix procediment. Sis anys després, la mateixa autora edita la publicació 

Double Minorities of Spain: a Bio-Bibligraphic Guide to Women of the Catalan, 

Galician and Basque Countries, que esdevé una guia visible en l’exterior de la situació 

d’escriptors de llengües minoritàries en territoris dominats per la llengua de l’estat, dins 

la qual Isabel-Clara Simó és un gran referent. Seguint el fil de McNerney, Irene Boada-

Montagut, amb Women Write Back: Irish and Catalan Short Stories in Colonial Context 

(2003), estudia el cas des de la doble perspectiva catalana-irlandesa tot fent un paral·lel 

entre les dones escriptores d’ambdues cultures, les quals conreaven el conte amb una 

evident situació de desavantatge respecte dels homes. Aquest punt el completem amb 

altres aportacions en forma d’articles inclosos en mitjans de comunicacions escrits, com 

ara el treball d’Anna Duran i M. Carme Massip, amb els quals completen l’estudi 

minuciós del gènere tractat en aquest treball investigador. 

Pel que fa al quart apartat, és a dir, a la bibliografia que ens aporta una visió 

global de la literatura catalana contemporània, farem referència a les diverses obres 

d’Àlex Broch, cadascuna de les quals se centra en determinar les característiques 

generacionals dels anys setanta (Literatura dels anys setanta, 1980) i dels anys 80 

(Literatura catalana dels anys vuitanta, 1991). També podem destriar un altre estudi de 

Broch i d’altres autors que sintetitzen les tendències d’un període que abraça trenta 

anys, amb les seues respectives anàlisis i comparacions (70-80-90, 1992). Un altre 

referent és l’obra de Joaquim Molas Aproximació a la literatura catalana del segle XX 

(2010), un manual minuciós i sintètic dels trets més importants dels escrits catalans 

influenciats pels esdeveniments històrics. Més recentment, cal destacar el volum sisè de 

l’editorial Vicens Vives, a cura d’Enric Bou, enfocat a analitzar la literatura catalana de 

la postguerra a l’actualitat. De fet, el mateix Enric Bou inclou, en un apartat extens, 
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inclou l’autora alcoiana dins un període literari denominat «Revulsió cosmopolita»,
213

 

tot dedicant-li unes línies als escassos estudis que s’han realitzat de l’escriptora.  

També prenem com a referència les obres dels estudiosos Vicent Salvador i 

Adolf Piquer. Primerament, l’estudi de Salvador Figures i esbossos. Estudis sobre 

literatura valenciana contemporània (2012), dins el qual observem una gran exposició 

dels trets més destacats de la literatura dels escriptors valencians del segle XX, tot 

situant com a canònics a tres escriptors: Estellés, Fuster i Valor. A més, dedica uns 

apartats a Carmelina Sánchez-Cutillas i Manel Garcia Grau, i cita a Joan Francesc Mira, 

Ferran Torrent, Josep Palàcios, Martí Domínguez, Manuel Baixauli, Carles Cortés o la 

pròpia Isabel-Clara Simó. Tot seguit, recurrim a l’obra que editen conjuntament tots 

dos, Vint anys de novel·la catalana al País Valencià (1992), que conté variades 

aportacions d’estudiosos sobre el panorama social i literari dels anys setanta i vuitanta al 

País Valencià. Per últim, també mencionarem dues obres d’Adolf Piquer, Aproximació 

a la narrativa valenciana (1994) i Narrativa catalana. Discurso y sociedad en la 

literatura del siglo XX (2012). En ambdues s’hi repassa exhaustivament la situació de la 

literatura catalana i valenciana en les darreries del segle XX.  

Però si hi ha una obra precedent de la localització de l’autora en el seu context, 

aquesta és, sens dubte, l’escrita per Anne Charlon el 1990: La condició de la dona en la 

narrativa femenina catalana (1900-1983). Charlon fa un repàs exhaustiu dels diferents 

obstacles que les escriptores catalanes del segle XX han hagut de sortejar per tal de fer 

visibles les seues obres. A més, repassa constants temàtiques que s’hi repeteixen 

influenciades, evidentment, per l’etapa històrica que viuen aquestes autores. Tot i que 

fins el 1983 Isabel-Clara Simó publica dues obres (És quan miro que hi veig clar, el 

1979, i Júlia, el 1983), Charlon destaca alguns trets principals de l’escriptora alcoiana 

tot relacionant-los amb els diversos corrents conreats per la resta de companyes 

generacionals. Seguint amb aquest repàs que estudia el vessant de la literatura catalana 

de gènere en la segona part del segle XX i inicis del XXI, caldrà citar l’estudi de M. 

Àngels Francés, Literatura i feminisme. L’hora violeta, de Montserrat Roig (2010), dins 

el qual, s’aprofundeix en el corrent feminista encapçalat per una figura tan 

representativa i tan vinculada a Isabel-Clara Simó, com fou Montserrat Roig. També 

citarem les aportacions d’estudiosos dins l’obra editada per Montserrat Palau i Agnés 
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Toda, In/dependents: Dones i projectes nacionals (2012), dins la qual s’hi analitza a 

través de distints investigadors, el paper dels diferents moviments feministes que lluiten 

per la llibertat de la dona en un context d’identitats individuals i col·lectives que van 

evolucionant. D’igual manera, caldrà esmentar les aportacions que altres estudiosos han 

aportat a l’obra Paraula de dona. Actes del Col·loqui Dones, Literatura i Mitjans de 

Comunicació (1997). En ella, s’hi estudia exhaustivament el paper que ha desenvolupat 

la dona en tota la història de la literatura, d’una banda a nivell internacional i, d’una 

altra, dins el panorama de la literatura catalana.  

Més actual, el 2007, Lluïsa Julià edita l’obra Tradició i orfenesa. Per a una 

genealogia de l’escriptora catalana del segle XX, dins la qual s’ofereix un panorama 

crític sobre les escriptores catalanes més influents al llarg del segle XX, entre les quals 

hi figuren Caterina Albert, Maria Aurèlia Capmany, M. Àngels Anglada, Montserrat 

Roig o M. Mercè Marçal. Seguint amb aquesta temàtica destaquem l’aportació de Neus 

Real en l’obra De Caterina Albert als nostres dies (2005), dins la qual s’hi revisa el 

paper desenvolupat per les escriptores conreadores de la narrativa catalana al llarg del 

segle XX. Per últim, farem referència també al volum que engloba les diverses 

aportacions del Congrés Gènere i Modernitat a la Catalunya Contemporània, realitzat 

el 2007 per la Universitat Autònoma de Barcelona. Marina Gustà, Manuel Jorba, 

Francesc Foguet, Maria Lacueva, Montserrat Lunati, Bàrbera M. Oliver o Elizabeth 

Russell, entre d’altres, ens dibuixen un plànol de la literatura femenina moderna, tot 

destacant-ne els trets cabdals, tant pel que fa a les obres, com als moviments socials que 

hi són presents. Esmentarem també l’obra de la teòrica lituana Biruté Ciplijauskaité, que 

el 1994 l’editorial Antrophos li reedità La novela femenina contemporánea (1970-

1985). Hacia una tipología de la narración en primera persona, la qual aprofundeix en 

l’anàlisi exhaustiu de les novel·les publicades per les dones arreu del territori espanyol 

que s’encaminaven cap a una mateixa tònica, l’estudi psicològic expressat en una 

primera persona narrativa. 

Pel que fa a la bibliografia que completa l’anàlisi dels relats breus de l’autora 

desde el punt de vista de les estructures temàtiques, caldrà esmentar com a estudis 

destacats, en primer lloc el de Víctor Martínez-Gil, Els altres mons de la literatura 

catalana. Antologia de narrativa fantàstica i especulativa (2004), relacionat amb 

l’anàlisi exhaustiva dels contes que tracten la temàtica fantàstica, tot afegint-hi una 
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classificació molt detallada,
214

 demostrant que la literatura catalana ha estat molt 

fructífera dins aquest àmbit amb el pas dels anys; i, en segon lloc, l’estudi d’Adolf 

Piquer i Àlex Martín, Catalana i criminal. La novel·la detectivesca del segle XX , que 

ens donarà pistes sobre els trets principals del gènere criminal pel que fa a les obres 

catalanes que tracten aquesta temàtica pel que fa el segle passat, dins el qual hi figura un 

apartat dedicat a l’estudi d’obres d’Isabel-Clara Simó.  

Per últim, afegirem també una obra esmentada en diverses ocasions per part 

d’Isabel-Clara Simó, Una cambra pròpia, de Virgínia Woolf, traduïda el 1985 al català 

per M. Valentí, i sobre la qual es focalitzen dos punts fonamentals: la dona i la 

narrativa. Simó pren com a referència aquesta obra per tal de tractar el feminisme en la 

literatura i per tal de bastir els arguments que encapçalen els seus estudis com a 

escriptora i com a crítica de la literatura.   
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 Víctor Martínez-Gil agrupava el recull dels seus relat segons una subclassificació que dividia els relats 

de la següent manera: les presències fantasmals; relats meravellosos; els monstres; tractats de 

vampirologia; estranyes percepcions; la ciència misteriosa (entre la superstició i la raó); la temptació 

fáustica; savis estrafolaris; la fi del món; benvinguts a Utopia (els somnis i els malsons a l’entorn de la 

creació de la societat ideal); allà on no ha estat mai ningú (la possibilitat de l’ampliació de la nostra 

percepció cognitiva a partir del viatge i de la trobada amb altres éssers); i fets extravagants.  
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3. ANÀLISI DELS CONTES D’ISABEL-CLARA SIMÓ 

 

Per arribar a una anàlisi exhaustiva dels relats d’Isabel-Clara Simó, els hem 

dividit en dos blocs ben diferenciats. D’una banda, classificarem els contes segons les 

estructures narratives on inclourem els contes de base fantàstica, policíaca i psicològica. 

D’entre tots ells, destaquen especialment els contes que aborden qüestions 

psicològiques, els quals integren el gruix de relats de l’escriptora. D’altra banda, la 

segona classificació abraça els relats segons les temàtiques, és a dir, els contes que 

profunditzen en les reflexions sociolingüístiques, en les històriques, en les de gènere, en 

l’erotisme, en l’estudi de les generacions (infantesa i vellesa) o en l’ús de referents 

mítics. Els objectius d’aquesta classificació també són molt evidents: esbrinar quina és 

l’especialitat de l’escriptora, quina estructura literària és més recurrent, tot i 

experimentar en d’altres, i en quin corrent literari podem incloure-la. També tractarem 

de confirmar quina és la temàtica més repetida i utilitzada a l’hora de plasmar-la en els 

seus contes, així com en la resta d’obres, tot tractant de donar-li forma als seus relats 

mitjançant la construcció ideològica formada a través dels anys com a periodista i com a 

escriptora de la seua generació. 

 

3.1 El conte segons les estructures narratives 

 

3.1.1 El conte de base fantàstica 

 

Així com apuntava Víctor Martínez-Gil,
215

 la literatura catalana ha arrossegat al 

llarg dels segles una mancança notable del gènere fantàstic i imaginatiu, si entenem 

aquest com un subgènere autònom que abraça textos de caire fantàstic i especulatiu. 

Aquest fet es dóna per diverses raons com ara l’escàs suport editorial, l’endarreriment 

científic i tecnològic envers altres països més avançats i també per la falta de referents 

en llengua catalana. Martínez-Gil argumenta aquesta teoria retrocedint en el temps fins 

a l’època medieval, en què l’element religiós actuava com a impediment per als 
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fantàstica i especulativa (2004: 16). 
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escriptors que s’atrevien a sobrepassar els límits de la realitat, tot i que alguns escriptors 

com Guillem de Torroella aconseguiren sobrepassar-lo. Com hem comentat 

anteriorment, el fet que la llengua (i la literatura) catalana al llarg dels segles patís grans 

entrebancs i persecucions, provocà també l’aparició en grans quantitats d’escriptors que 

conrearen una literatura paral·lela a les tradicions europees del moment. Ara bé, fou al 

Romanticisme i al Modernisme quan la literatura catalana inicià un camí innovador que 

conduïa a enfrontar-se amb la realitat més desconeguda, aquella que incorpora 

progressivament l’element màgic.  

El Romanticisme va representar en l’època contemporània l’impuls per a la 

literatura imaginativa a Catalunya, ja que la societat industrial amenaçava en trencar 

amb tot allò mític i nostàlgic. Començà, doncs, en aquesta etapa l’interès dels referents 

històrics i meravellosos que, apuntalats pels diversos corrents europeus que 

s’introduïren lentament a mitjan segle XIX com el prerafaelitisme o el simbolisme, 

conformen, com diu Martínez-Gil «una via de rebel·lió i de descobriments de noves 

possibilitats, sovint esotèriques i amb derivacions eròtiques, amb la qual cosa 

emparentaran amb els corrents modernistes» (MARTÍNEZ-GIL, 2004: 29). És aleshores 

quan s’inicia una eclosió d’escriptors que conreen aquesta literatura, fins ara inèdita, 

com per exemple Martí Genís Aguilar, Narcís Oller o Víctor Català que escriuen 

narracions a mitjan camí entre la ciència i el misteri; o també Joaquim Ruyra, Diego 

Ruiz o la mateixa Víctor Català que experimenten amb els relats d’arrel negra.  

Amb tota aquesta revifalla del fantàstic d’inicis de segle, hi deriven dos corrents 

semblants, però amb diferències puntuals: el realisme màgic que, com diu Martínez-Gil, 

«relata la irrupció del fantàstic en el món quotidià amb una intenció desmitificadora» 

(MARTÍNEZ-GIL, 2004: 31); i el surrealisme, que deriva el gènere cap al subconscient i 

cap als elements simbòlics i poètics. Autors com Josep Carner, primer, Francesc Trabal 

o Pere Calders, posteriorment, prioritzen la literatura fantàstica des del punt de vista del 

realisme màgic. D’altres com Joan Santamaria, Domènec Guansé, Elvira Augusta Lewi 

o Salvador Espriu, influenciats per l’expressionisme, es decanten pel conte de fantasmes 

i els seues trets inquietants i eròtics.  

 Avançant amb el temps, i, seguint amb aquest repàs panoràmic de la literatura 

fantàstica catalana del segle XX, ens situem en plena postguerra seguint les passes de 

Jordi Sarsanedas amb Mites (1954) que dóna vitalitat al vessant surrealista; de Pere 
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Calders, que consolida el gust pel realisme màgic amb Cròniques de la veritat oculta 

(1955); o la irrupció de Joan Perucho, el qual fantasieja, influenciat per Lovecraft, 

adaptant la tècnica dels mites terrorífics de Cthulhu a la literatura catalana. Als anys 

seixanta i setanta entren amb força un grup d’escriptors com Maria-Aurèlia Capmany, 

Llorenç Villalonga, Avel·lí Artís-Giner, Manuel de Pedrolo, Jaume Fuster o Josep 

Maria Benet i Jornet que, des d’una òptica més juvenil, s’interessaran, com diu 

Martínez-Gil, per una literatura «distòpica o la política de ficció» (MARTÍNEZ-GIL, 

2004: 36). Posteriorment, l’anomenada generació dels setanta ha estat l’encarregada 

d’introduir aquell element del realisme màgic amb origen sud-americà, tot barrejant la 

història contemporània, el mite, les rondalles i la literatura fantàstica i especulativa. En 

aquest grup podem citar Maria-Antònia Oliver, Miquel Àngel Riera, Baltasar Porcell o 

Jesús Moncada, entre altres.   

 La normalitat dels gèneres fantàstics vindrà donada als anys vuitanta amb figures 

com Quim Monzó, Sergi Pàmies o la mateixa Isabel-Clara Simó, sobretot dins l’àmbit 

de la narrativa breu, ja que segons Juan Jacinto Muñoz Rengel en una entrevista citada 

en la bibliografia, «el relato corto siempre ha sido un excelente caldo de cultivo para el 

género fantástico» (MUÑOZ, 2011: 224). Els joves que entren amb força dins el 

panorama literari català d’aquesta dècada, com ara Josep M. Fonalleras, Màrius Serra, 

Julià Guillamon o Jaume Subirana també utilitzen l’element fantàstic com un tret 

habitual als seus textos. Però, als anys noranta assistim a l’intent de formar un corrent 

literari català basat únicament en els textos fantàstics i especulatius, tractant d’allunyar-

se definitivament del vessant juvenil, amb autors com Antoni Munné-Jordà o Jordi Solé 

i Camardons.  

Amb tot, caldrà delimitar la base de la denominada literatura fantàstica. Si fem 

cas a allò que ens diu Ezama Gil, en aquests relats han d’existir, almenys, aquests 

supòsits:  

la presencia de lo sobrenatural, la proximidad a lo maravilloso, la reiteración de temas como el 

vampirismo, las apariciones, el pacto con el demonio, o los objetos inanimados que cobran vida, 

la presencia del terror, un narrador testigo o protagonista en actitud vacilante, un lector 

implicado, la descripción minuciosa de la realidad, y la utilización de una retórica de lo 

fantástico (EZAMA GIL, 1992: 71-72) 
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A més, llegint una entrevista de Miguel Àngel Muñoz realitzada a l’escriptor 

Àngel Olgoso,
216

 observem que l’arrel indoeuropea comuna a les paraules fantasia, 

fantàstic i fantasma, és BǠTHIS- (―llum lluent‖), que precisament designa tot el 

contrari de fosc i ocult, trets que tradicionalment han estat lligats a aquest gènere. 

També assegurava que «el relato fantástico debe vincularse con la realidad –aunque sea 

prendido de un hilo de seda– pero no necesariamente con la que es más rutinaria, sino 

con la del mundo interior, abismal y secreto del hombre, la que atañe a los estudios de 

conciencia, a la memoria colectiva, a los procesos oníricos». Ara bé, què entenem per 

realitat? Ángel Olgoso la defineix clarament: «la realidad es una ilusión, muy poderosa, 

pero ilusión al fin y al cabo y que lo que vemos y oímos sólo representa una parte de lo 

existente».  

Aquesta teoria recolza la utilització del fantàstic per part de Pere Calders, ja que 

segons la crítica Maria Campillo, l’autor insistia en «la base real dels seus contes i en la 

seva disposició personal cap a les ―veritats ocultes‖, a més de la seva creença en la sort, 

la predestinació, la casualitat» (CAMPILLO, 1996: 109). Així, Calders té l’habilitat de 

deformar la realitat quotidiana mitjançant els elements fantàstics que, al mateix temps, 

sap demitificar «conferint-los una qualitat diferent –o paròdica– de la tradicionalment 

convinguda».  

Paral·lelament, si ens centrem en la figura de contista d’Isabel-Clara Simó 

observem que, tot i tenir escassos relats que podem titllar de fantàstics, l’autora mostra 

interès per un dels seus precedents, Pere Calders. Aquest fet, l’acostà al gènere i, és per 

això, que Simó tracta la fantasia sobre una base totalment real, sobre uns personatges 

quotidians als quals examina minuciosament endinsant-se en el fons de les seues 

entranyes.  

No obstant això, no és l’únic referent dins el món fantàstic català a qui Simó té 

en compte. Esmentem també Jaume Fuster, Manuel de Pedrolo o Quim Monzó. Tots 

tres van tindre l’oportunitat, juntament amb una llarga llista d’escriptors, de col·laborar 

periòdicament a la revista Canigó. El primer d’ells, Jaume Fuster, així com comenta 

Simó formava part del col·lectiu Trencavel i «del qual va ser l’eix vertebrador i que 

tanta influència va tenir a través de les pàgines de la revista Canigó» (SIMÓ 2000b: 93). 

Això provocà que estretiren relacions i que es conegueren més a fons, tant pel que fa a 
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l’àmbit personal, com al literari. Els tres han simbolitzat, a més, els puntals de la 

literatura catalana fantàstica de la segona meitat del segle XX.  

Ara bé, si creuem les fronteres, afegirem també altres fonts influents que han 

anat modelant i deixant empremta en la ideologia fantàstica plasmada en els seus relats. 

En aquest cas, citarem un escriptor d’origen nord-americà, Ray Bradbury, i un altre 

britànic, Arthur C. Clarke. De fet, Simó assegura que aquest darrer tingué molt a veure 

en un conte clau dins la seua trajectòria, «Alcoi-Nova York» (ALC-NVY), inclòs dins 

la compilació homònima del 1987. Tot preguntant-li l’origen de la idea d’aquest relat, 

Simó ens respongué:  

Això va sortir de llegir un altre gran contista que es diu Arthur C. Clarke. Té contes i la mateixa 

2001: Una Odissea a l’espai que, no és que siguin absurds (que és un altre tipus de gènere), és 

que les peces no encaixen, és a dir, al final dius ―Bé, què passa aquí?‖. La meva novel·la (Els 

invisibles), el final em diuen els lectors ―però, què ha passat aquí?‖. A mi això m’encanta. És un 

tipus de literatura que crec que estimula moltíssim el cervell del lector. Peces que no encaixen, 

saps?
217

 

 El relat representa el primer escrit de caire fantàstic dins la trajectòria literària de 

Simó i no pot ser més innovador. Una dona, Pilar, tracta de recordar el seu passat alcoià 

mitjançant la nova vida com a home nord-americà. De fet, aquest és un primer estadi 

que s’analitza: la reencarnació. La protagonista, després de patir un accident al pont de 

Sant Jordi d’Alcoi i despertar-se en el llit d’un hospital dins el cos d’un nadó mascle 

amb família nord-americana, comenta: «vaig acabar per admetre que allò que mai no 

m’havia cregut era cert: que la gent, quan mor, va a parar a un altre cos. En el meu cas –

i no sé si en tots– em recordava perfectament de la vida anterior» (p. 23). La Pilar 

assegura que és dues persones alhora i que és un ser excepcional. Ara bé, amb la nova 

situació, reconeix que se sentia com si alguna cosa hagués mort en el seu interior a 

causa de la separació radical de la vida passada. És per això, que quan l’infant va 

creixent i oblidant-se del passat, també augmenta la curiositat per aquella ciutat 

espanyola anomenada Alcoi. La prova definitiva que buscava el xiquet per a saber si 

havia estat una altra persona era viatjar-hi. Com un autòmata, i davant el desconcert dels 

pares, el jove es dirigeix al pont de Sant Jordi i troba sa casa. Allí, es queda paralitzat 

davant una vella que mira el xiquet als ulls. Amb aquest final trepidant que no encaixa, 

Simó busca desconcertar i estimular el lector, amb la finalitat que intente esbrinar què 
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ha ocorregut o quines peces s’han perdut a mitjan construcció d’aquest 

trencaclosques.
218

  

 De temàtica semblant, ens trobem amb el relat «Illia» (HP). El conte ultrapassa 

les fronteres de la realitat quan Renzo, un home totalment desolat, es topa en el carrer 

amb un jove de setze anys i l’identifica amb Illia, el seu fill mort. Com Simó comenta, 

«Illia és un conte que frega l’element màgic, és una història molt bèstia, però crec que 

és molt humana; el fet de trobar-te sense el que més estimes i després maginificar-ho 

amb un altre, és una cosa molt humana».
219

 El conte inclou elements psicològics perquè 

el personatge està suggestionat i influenciat per la tragèdia que encara no ha superat, 

però també afegeix elements fantàstics, de reencarnació o de fantasmes, com assegura el 

propi personatge: «tenir una estona aquell fantasma viu al meu costat» (p. 72). Aquest 

jove representa l’element que pot unir els dos mons, el dels morts i el dels vius, ja que al 

seu cos Renzo troba una cicatriu idèntica a aquella que tenia Illia. Amb aquest conte, 

doncs, podem reafirmar la concepció del fantàstic que un dels especialistes, com és 

l’escriptor italià Carlo Frabetti, assenyalava:  

La fantasía es a menudo como un espejo tendido a la realidad, un espejo deformante, si se quiere, 

pero que por eso mismo puede acentuar detalles inadvertidos y aportar nuevas perspectivas. Pues 

la fantasía nunca es –no puede ser– «pura», porque se nutre de nuestras inquietudes, 

frustraciones y ansias ocultas: se nutre de nuestra realidad cotidiana y a ella revierte, com un eco, 

que a menudo se constituye en una llamada de aviso. Y, en cualquier caso, es un estímulo para la 

imaginación, el más atrofiado de nuestros órganos y tal vez el más importante (FRABETTI, 1976: 

7) 

De fet, en aquest relat podem observar un element característic de Simó, i 

d’altres escriptors catalans, a l’hora de dotar els seus escrits de l’element fantàstic, ço 

és, els noms dels personatges. Segons la mateixa Simó: «El nom té una funció 

designativa, car determina òbviament el sexe però sovint l’edat (ús de diminutius, per 

exemple); però també té una funció expansiva que pot determinar l’ofici, la posició 

social o fins i tot els valors morals. [...] Una tercera funció del nom és la simbòlica, 

quan guarda relació amb el tema o amb la tesi de l’obra» (SIMÓ, 1998: 141-142). Al 

conte, els personatges s’anomenen Eurídice, Renzo o Illia, noms que no són molt 
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comuns en la societat urbana catalana. Açò contrasta evidentment amb noms quotidians 

com Andreu, Lali, Arnau o Manel, entre d’altres, que apareixen en la resta de relats on 

no existeix l’element fantàstic amb la intenció de dotar-los de realisme i versemblança. 

L’objectiu de Simó és tractar de deslocalitzar aquestos personatges per tal d’evitar que 

el lector puga associar-los a un determinat espai escènic o temporal.  

Com hem analitzat en els relats, deduïm que aquesta dualitat entre els vius i els 

morts és un tema recurrent en un altre conte també inclòs en la compilació d’Històries 

perverses. Al relat «―Beatus Ille‖» (HP), Mara, després de romandre set minuts 

clínicament morta a conseqüència d’un accident, ha tornat a la vida i els seus amics no 

poden creure’s aquest esdeveniment. Però Mara esdevé un ésser trist i malenconiós que, 

davant el misteri que arrossega, confessa falsament que enyora l’apoteosi que visqué en 

aquests set minuts màgics dins un món paral·lel, fet que, quan és narrat als amics, 

portarà terribles conseqüències. Amb aquest relat observem un element colpidor molt 

característic de l’escriptora: un final sorprenent i atroç, és a dir, allò que molts 

especialistes literaris anomenen trick story i del qual fèiem referència en la primera part 

d’aquesta investigació.  

Aquest factor de sorpresa combinat amb elements fantàstics també s’esdevé al 

relat «Penseu bé què demaneu: us ho podrien concedir» (HOM). En ell, un home que 

s’acaba de divorciar vol emprendre una nova vida en què la seua vocació pictòrica siga 

el punt de partida. Amb molt d’esforç li concedeixen un petit racó en una galeria per tal 

que mostre els seus quadres. Però, inesperadament, es troba amb una vident que li 

prediu un futur molt esperançador: en quatre dies, exactament, serà un pintor molt 

famós, prestigiós i reconegut. Quan han passat aquests quatre dies, l’home, molt 

neguitós, visita el bar per a desdejunar-se, però quan surt és atropellat violentament per 

un camió i mor en l’acte. En aquells moments, la premsa i els mitjans se’n fan ressò i 

l’avalen com un pintor excepcional, comparant-lo amb Van Gogh, i les galeries venen 

els quadres en grans quantitats. Cal assenyalar que Boris Vian definia l’element 

fantàstic com una confusió, els mètodes de la qual són provats: els mètodes del terror i 

del sobrenatural.
220

 És per això, que aquest relat recolza clarament la seua teoria.  
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 El misteri, l’estrany i els poders sobrenaturals també són presents en contes més 

actuals com ara «L’equació» (TAG). Aquest és un dels relats de caire històric i 

costumista, però l’escriptora trenca tots els motlles afegint un element propi de la 

fantasia. En Manel recorre als poders de radioestèsia d’un home nan, corbat i amb celles 

hirsutes (en Serranillo) per tal de trobar el lloc ideal en tota la parcel·la on pogués existir 

aigua, tan necessària per a la vida quotidiana en la masoveria. Aquell individu, semblant 

a una bestiola, mitjançant l’ajuda d’una vareta, serà capaç de cercar el lloc concret on 

excavar. Els udols d’alegria que emana així ho corroboraran.  

 Però no serà l’únic individu a cavall entre els éssers humans i les bèsties. En el 

conte «La bèstia», que forma part d’una compilació de relats de diversos autors dedicats 

a les mudances, la Nora rep un colp molt dur quan perd un fill que esperava i, juntament 

amb l’ajuda del seu marit, tracten d’oblidar-se’n fugint de la ciutat i canviant de 

domicili al camp. L’objectiu: evadir-se’n i iniciar una nova etapa. En aquest escenari, la 

Nora, encara abatuda, és capaç d’inventar-se un món paral·lel dins el qual una bèstia 

apareguda enmig del bosc pren protagonisme: 

I aleshores el veu. Li fa un bot el cor. És molt alt, molt gran, amb el cap pelat, amb el coll 

enorme i uns ulls minúsculs que suren en una cara greixosa, empastifada de terra. Porta un vestit 

gris, molt i molt vell, i una camisa cordada fins a dalt, tan fort –el coll li deu venir petit– que li 

serra la carn i li congestiona els colors. No és ben bé un monstre, però sembla un animalot 

salvatge vestit de persona («La bèstia», Mudances, p. 204) 

 Es tracta d’un conte impactant, i del qual es pot deduir una projecció de la 

voluntat imperfecta i destructiva de l’ésser humà. Per tant, així com ocorre en moltes 

narracions d’Elvira E. Lewi analitzades per Alfons Gregori i Gomis, Simó utilitza 

l’element sobrenatural com «una mera eina per projectar les frustracions personals del 

protagonista».
221

 

Amb tot, no és l’únic desdoblament intern dels protagonistes dels relats breus de 

l’escriptora. Al conte «La minyona imaginària» (DON), l’Esther, que passa moltes 

hores desolada en la solitud de sa casa, s’inventa un personatge, l’Eli, una minyona a 

qui tracta amb respecte mentre ella llig el periòdic i li ordena coses amb educació. 

Aquest joc resulta perillós perquè a tot el món els comunica l’existència d’aquesta jove 
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fins el punt que ella mateix acaba creient que existeix de debò. A la fi del conte, l’Esther 

ens declara la intenció de continuar amagant aquest secret, tot i les horribles 

conseqüències que ha ocasionat en el seu matrimoni.  

 D’altra banda, les al·lucinacions i les alteracions psicològiques d’alguns 

personatges ens duen moltes vegades a situacions fantàstiques que demostren la 

capacitat il·limitada dels humans de no saber diferenciar la realitat de la ficció. Un 

element comú en dos contes de Simó esdevé curiós: la follia que pateixen sengles 

protagonistes amb l’admiració cap a unes verges.
222

 Al relat «Carona de verge» (ALC-

NVY), l’Eladi sofreix una espècie d’apoteosi mística en el moment que entren a un 

temple de Venècia i es queda palplantat al davant de la imatge de La Sacra Conversa de 

Bellinni. L’Eladi no pot llevar-se-la del cap, delira, té febres i desitjos sexuals frenètics. 

Fins i tot pensa que la verge el mira i li diu coses. Amb aquesta situació, els dos 

matrimonis han de desfer el viatge programat i tornar al seu poble per socórrer-lo 

mèdicament. Després de dies sense entendre la situació, arriben a la conclusió que han 

d’enganyar la ment de l’Eladi. Amb aquest objectiu engalanen una jove amb la roba de 

la imatge de la verge i creen una de molt semblant de carn i ossos que pujarà al cadafal. 

Així se sentirà alliberat i podrà apaivagar les seues necessitats sexuals.  

 Una cosa semblant ocorre al relat «Dibuixant Maria» (HOM). El narrador, un 

professor d’art, ens confessa la follia que va tindre un dia en concret dins l’església del 

poble i de la qual se’n penedeix i s’avergonyeix. Aquella vesprada, visità el temple per 

tal d’apreciar l’art i explicar-lo als seus alumnes. Però la visió d’una nova verge el 

col·lapsà i no el deixà fer. Quedà esmaperdut i atret fortament per aquella visió. El colp 

fou tan dur que, per la nit i a amagades, entrà en l’església i mantingué relacions sexuals 

amb aquella verge que, a més, eren correspostes, ja que la imatge tenia els llavis tous, el 

besava, li buscava la sivella del cinturó i, fins i tot, es deixà copular. Observem, doncs, 

una barreja de fantasia i fervor religiosa, dos elements que podem trobar ben endins de 

la psicologia dels protagonistes. Simó s’acosta molt en aquests contes a la voluntat de 

Cortázar, el qual confessava que els seus relats tractaven de cercar aquella realitat més 

secreta i menys comunicable, que no resideix en l’harmonia de les lleis, dels principis, 
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de les relacions causa a efecte, de psicologies definides, de geografies ben 

cartografiades sinó en les excepcions a aquestes lleis al marge de tot realisme.
223

  

 Però les al·lucinacions poden vindre provocades per altres aspectes externs, com 

ara la ingestió d’alcohol. Al conte «L’especialitat de la casa» (HP), un home, acomodat 

en la barra d’un bar, observa atònit per una escletxa com un grup de comensals vestits 

de manera elegant estan preparats per a degustar un menú molt especial: una jove nua 

que roman quieta en una safata immensa. Tots els homes van llepant-la i tastant-la molt 

lentament, fins que l’amo del bar decideix expulsar aquest client que arrossega un estat 

màxim d’ebrietat. En aquest relat, Simó se sent lliure a l’hora de difuminar els límits 

entre realitat real i realitat fantàstica, assolint el punt d’allò que Tzvetan Todorov, el 

filòsof eslovè i estudiós de la literatura fantàstica, anomenava percepció ambigua,
224

 

creant un dubte constant del lector respecte allò que es narra.  

 Hi ha un altre grup d’humans susceptibles d’observar coses estranyes i fets 

fantàstics: els infants. Al relat «El mirall que fa por» (ANG), observem la conducta de 

l’Eva que, en la foscor de la nit, decideix anar al bany tot contemplant una imatge 

esgarrifosa al mirall. Una figura que esborrona i que la mantindrà traumatitzada al llarg 

de molt de temps, fins que, anys més tard, decideix fer front a les seues pors. Simó juga 

també a analitzar la projecció d’un grau elevat d’imaginació i de temors que 

arrosseguen els infants, capaços de fantasiejar per exemple amb la sortida d’uns 

monstres terrorífics per la porta dels seus armaris.  

 No obstant això, si hi ha un conte on predomina l’element fantàstic o meravellós, 

aquest és «La frontera» (TAG). Amb el títol, Simó ens remet a la possibilitat de 

confondre els límits boirosos entre realitat i ficció. De fet, un professor de física i 

química lloga una casa colonial
225

 molt particular a l’Ametlla del Vallés on, després 

d’un temps, ocorren coses inexplicables. Mitjançant un interruptor amagat sota una 

rajoleta, el professor descobreix la possibilitat de viatjar amb el temps. Cada vegada que 

el prem canvia tot l’escenari i apareixen personatges d’altres èpoques. Els continus 

transports temporals acaben creant una confusió lògica que impressiona els lectors. Però 

també confon el professor, ja que acaba preguntant-se què li ocorre a la resta de 
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l’univers quan fa funcionar l’interruptor. Amb aquest relat, Simó introdueix un dels 

temes literaris i cinematogràfics més recurrents com és el viatge en el temps i les seues 

conseqüències en el futur.
226

 

 Com hem comentat anteriorment, la faula és una altra de les formes literàries 

emprades per l’escriptora. Dins aquests contes, on els animals són els protagonistes i 

són capaços de parlar, de pensar i d’actuar dotant-los d’elements personificadors, 

podem traçar un paral·lelisme evident entre ells i  els humans, observant un fort 

component crític a les convencions socials actuals, ja que, com afirma Antonio Varo 

Baena «la literatura fantàstica es la más real de todas, porque sin pretender reflejar la 

realidad, lo hacen de una manera indirecta, casi perversa, como su propia escritura» 

(VARO, 2010: 5). Així, l’humor, la imaginació i la fantasia estan presents sempre en 

aquesta classe de contes. Observem, per exemple, al relat «Faula» (PC) l’habilitat del 

xai Ferr per tractar de retardar la seua mort, tot enraonant amb el seu botxí, el llop Ka, 

de fórmules algebraiques que susciten tot tipus de situacions humorístiques per part del 

lector. Simó també s’assegura les rialles en una altra de les faules al relat «HIIHNIIH» 

dins la compilació Literzootures. Ara presenciem un enamorament d’un zebra i una 

gasela al zoo de Barcelona criticat i menyspreat per ambdues espècies que segueixen al 

peu de la lletra les tradicions imposades d’antuvi. Per últim, al relat «L’ocell» (ANG), 

l’autora pretén introduir els lectors dins els pensaments d’un oriol que presencia 

estranyat el comportament dels humans, els quals li provoquen molta por i respecte. 

 Víctor Martínez-Gil
227

 feia referència a una classificació actual i ben 

diferenciada dels tres subgèneres fantàstics: la literatura de terror, la fantasia (fantasy, a 

l’estil d’El Senyor dels Anells) i la ciència-ficció. Ara bé, si ens atenem a la definició 

que l’especialista Carlo Frabetti feia sobre la ciència-ficció «género en el que se da una 

explicación racional a los elementos fantásticos utilizados, generalmente obtenidos a 
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(2004) o Déjà vu (2006). També s’han projectat sèries de televisió amb aquesta temática com per exemple 

Lost (2009-2010) o El ministerio del tiempo (2015).  
227

 En el seu estudi Els altres mons de la literatura catalana. Antologia de narrativa fantàstica i 

especulativa (2004: 16).  
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partir de una extrapolación científica o sociológica» (FRABETTI, 1976: 8), podem 

observar que la diferència amb la fantasia radica precisament en què aquesta darrera 

presenta situacions irreals prescindint de tota justificació científica, és a dir, així com 

passa en els somnis, la fantasia irromp sense demanar permís i sense donar explicacions.  

 Per tant, la ciència-ficció o la fugida de la realitat també és present en els contes 

d’Isabel-Clara Simó, però en menor presència. En un escrit assagístic la pròpia Simó 

recull unes paraules d’Alexander Herzen sobre la funció que ha de tindre l’element 

científic: «la missió de la ciència consisteix a elevar a la categoria de pensament tot allò 

que existeix [...] I, encara més: l’home admet allò que és racional i no val cap altre 

criteri; la justificació per la raó és l’última instància i la més inapel·lable» (SIMÓ, 1994b: 

56). Al relat «Bobi» (HOM), podem corroborar algun tret que supera la racionalitat i, 

per tant, ens endinsem en un escenari desconegut sotmés a una gran pandèmia de caire 

apocalíptica provocada pels gossos. La por i la neurosi que amenaça en trencar la vida 

quotidiana farà que els alts càrrecs ordenen matar tots els cas. Una mena d’exèrcit 

recorrerà casa per casa per tractar de fulminar tot rastre d’aquests animalons. 

 Però, sens dubte, el relat que més s’apropa a la definició de ciència-ficció 

descrita per Frabetti és «L’informe» (HOM). Com el títol indica, el conte és una mena 

d’informe d’algun ésser extraterrestre que ha estat destinat a la Terra per tal d’investigar 

els seus habitants, amb els seus respectius comportaments i reaccions. El resultat és un 

munt d’exemples inexplicables i humorístics que doten el conte amb un nombre 

considerable de crítiques viscerals cap a la manera d’actuar dels humans. És per això, 

que Simó corrobora l’afirmació de Ricardo Piglia
228

 quan comentava en una entrevista 

que totes les històries que s’ubiquen deliberadament en un futur o en un món llunyà ho 

fan per a parlar amb més claredat del present.  

 Finalment, podem rebatre aquella apreciació que feia Simó quan ens assegurava 

que rares vegades utilitzava l’element màgic o fantàstic en els seus relats.
229

 De fet, es 

deixa veure en un total de 18 relats, dels 114
230

 que formen la seua totalitat fins el 

moment actual. Potser, l’ús d’aquesta tècnica ve donat per l’interés que té l’escriptora 
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 Inclosa dins el recull d’entrevistes realitzades per Miguel Ángel Muñoz en La familia del aire (2011: 

319).  
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 Conversa mantinguda amb l’escriptora el 22 de març del 2013 
230

 En aquest total de contes, no incloem els relats mínims, ja que, a causa de la seua brevetat, observem 

moltes mancances a l’hora de realitzar una anàlisi exhaustiva dels elements narratològics. Tot i això, en 

aquesta investigació hem fet referències a alguns dels microcontes de l’autora que ajuden a justificar 

algunes de les conclusions derviades de l’anàlisi.  
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d’acarar i, alhora, de submergir-se en l’interior dels humans així com de reflectir la seua 

quotidianitat. Aquest fet corrobora l’opinió de l’escriptor romanés Mircea Cartarescu 

quan afirmava que: «los escritores fantásticos no se han preocupado tanto por crear 

otros universos, sino por desenmascarar aquel en el que viven».
231

 Simó, a més, ha 

aconseguit acostar-se a Calders amb altres elements comuns entre tots dos que estan 

presents en la totalitat de sengles trajectòries narratives: per una part, l’humor, a 

vegades brusc, que vessen tots els seus relats; i per l’altra, molt unit al tret anterior, el 

llenguatge que, partint del genuí, recull tot un reguitzell de metàfores, frases fetes i 

col·loquialismes que, barrejades amb l’element fantàstic, doten els textos d’unes 

característiques singulars que l’apropen al lector.  

 

 

3.1.2 El conte de base policíaca 

  

Al llarg de tota la seua trajectòria, Isabel-Clara Simó ha mostrat una atracció pel 

gènere policíac. Influenciada pels autors nord-americans com Patrícia Highsmith o 

Dashiell Hammet,
232

 i valent-se de l’assiduïtat del conreu del gènere en aquesta nova 

generació dels vuitanta, sobretot en mans d’escriptors i amics com Manuel de Pedrolo i 

Jaume Fuster, l’autora aprofita l’avinentesa per intercanviar opinions i impressions amb 

ells, a propòsit de les contínues col·laboracions en la revista Canigó.
233

 Com veurem, 

Isabel-Clara Simó a banda de crear novel·les de temàtica policíaca,
234

 també 

experimenta amb els contes i, és per això, que oferirem una enumeració dels relats que 

així ho evidencien. Tots els escrits de l’autora seguiran la tònica que caracteritza al 

gènere i que concreta l’estudiós Adolf Piquer en la seua obra Aproximació a la 

narrativa valenciana (1994):  

Amb un seguit d’elements narratius predeterminats com ara l’esquema bàsic de la faula, la 

necessitat d’un entramat més o menys complex i l’aparició de motius temàtics corresponents a la 

                                                 
231

 Vegeu les explicacions de Mircea Cartarescu en una entrevista publicada dins la següent  pàgina web:  

http://lecturassumergidas.com/2013/03/10/mircea-cartarescu-lo-que-busco-es-desenmascarar-la-realidad 
232

 Així com ens assegura en una conversa el 22 de març del 2013. 
233

 Recordeu, que ella n’era la directora. 
234

 La veïna (1990), Una ombra fosca com un núvol de tempesta (1991), El mas del diable (1992), La 

innocent (2005), T’imagines la vida sense ell? (2000), Hum… Rita! L’home que ensumava dones (2001), 

El caníbal (2007), La vida sense ell (2013).  

http://lecturassumergidas.com/2013/03/10/mircea-cartarescu-lo-que-busco-es-desenmascarar-la-realidad
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corrupció institucional i a la injustícia i a la desigualtat social, [...] predomini de la intriga i de 

l’acció, la qual cosa sembla ben suggestiva per als lectors (PIQUER, 1994: 113) 

El relat «Amanda», inclòs dins la compilació de diversos autors Historias de 

detectives, n’és un clar exponent. La Mercè, una infermera impol·luta i obsessionada 

amb la neteja té cura del seu marit que roman al llit, malalt de febre. Accidentalment, 

descobreix la infidelitat mitjançant un paperet que cau de la butxaca de la jaqueta. En un 

atac delirant de gels, la Mercè aprofita els seus coneixements quirúrgics i la feblesa del 

malalt per venjar-se diabòlicament extirpant-li els testicles, símbol de la seua 

masculinitat. Els cuina i li’ls serveix com a plat especial. A la segona part del relat 

apareixen alguns elements canònics d’aquests relats: el policia que investigarà un 

possible suïcidi en un carrer de Barcelona, l’informe que determina les conclusions 

policials i allò que la Mercè no pot oblidar: els últims moments de vida del Llorenç 

cridant el nom d’Amanda mentre ella l’empenta per la finestra. La figura de la Mercè 

encarna aquella dona venjativa moguda per un dels dos trets que, segons Simó,
235

 

caracteritzen el sexe femení en la globalitat de la literatura: l’amor i la maternitat. Es 

tracta d’una narració esfereïdora en què torna a haver-hi una anàlisi profunda de les 

relacions humanes, com assegura Carles Cortés en què «novament, sexe i violència són 

presents en el món de la parella» (CORTÉS, 1997: 17).
236

  

La Mercè no és l’única dona que assassina el seu marit. Al relat «El naixement 

de Gorgona» (BRE) disposem del testimoni d’una dona asseguda en una cadira que 

s’adreça al públic per contar un secret: l’assassinat immediat i sense cap tipus de 

replantejament previ del seu marit. La dona reflexiona sobre les possibles causes 

d’aquest acte d’automatisme, entre les quals hi figura la humiliació religiosa a què es 

veu sotmesa pel seu marit a propòsit d’haver perdut el fill que esperaven. En aquest 

punt entra en escena un dels trets claus de la narrativa policíaca que, segons Simó, és 

imprescindible: la transformació dels personatges. El marit ha evolucionat d’un ésser 

bondadós i desinhibit a un de dominador i fanàtic, fet que propiciarà la fatalitat de la 

història. Un innocent i simple ganivet elèctric de tall modern esdevindrà l’arma 

homicida d’aquest acte esborronador. Observem així, el gust de Simó per allò truculent, 

per allò impactant. Un final que fa reaccionar el lector i una narració que torna a 
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 Vegeu l’estudi de l’escriptora sobre aquest gènere «Les diferents veus de la novel·la policíaca» (1998: 

140). 
236

 Trobem també un paral·lelisme amb una obra narrativa de l’escriptora, T’imagines la vida sense ell? 

(2000), reeditada el 2013 amb el títol La vida sense ell, dins la qual, una dona traça un pla per assassinar 

el seu marit tot acabant amb els continus maltractaments físics i psicològics que patia.  
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estudiar el comportament dels humans en les relacions en parella. Així com ocorria al 

relat anterior amb el bisturí de la Mercè, esdevenen vitals allò que Simó anomena els 

atributs amb què són dotats els personatges.
237

 En aquest cas, la senyora està 

caracteritzada per l’ús del ganivet elèctric, estri que té una doble interpretació: 

instrument de cuina i, per tant, de dona; instrument modern que trenca els esquemes 

previs i dóna noves idees als personatges. 

A diferència del relat anterior, l’assassina de relat «La revenja», inclòs dins la 

compilació de diverses autores Noves dames del crim (2015), traça un pla malèfic i ben 

ordit per tal de desfer-se de la seua víctima. Després d’haver-se sentit humiliada pel 

trencament de la seua parella a conseqüència d’una infidelitat entre ell i la Mireia, la 

seua millor amiga, la narradora, dominada per un sentiment de còlera, inicia un 

procediment de venjança amb un únic final possible: la mort de la Mireia sense retre 

explicacions a la justícia. No tenint les idees clares, l’assassina recorre als records de la 

infantesa i a les visites constants que realitzaven al tiet Eduard, un home que vivia en un 

mas fètid envoltat d’animals. D’aquelles entremaliadures de nens, la narradora recorda 

quan va trobar una farmaciola arraconada en una estança del mas on hi havia amagada 

una ampolla amb un dibuix molt misteriós, una calavera que simbolitzava el perill de 

mort. Allò que contenia era un medicament molt tòxic per als animals que volien 

sacrificar provocant-los un atac al cor sense deixar-hi marques. Aquelles evocacions li 

fan venir  maldats i pensa que amb els humans també podria servir. D’aquesta manera, 

traça un pla pervers: primer acut al mas amb l’excusa d’un treball universitari, davant la 

sorpresa del tiet, que feia molts anys que no veia; després, crida a la parella per dir-los 

que els perdonava i que soparen amb ella; en darrer moment, l’assassina prepara uns 

brownies i hi fica pastilles mullades per aquella substància. La mort era inevitable.  

Però, a mitjan relat observem un element pertorbador inclòs en els preparatius 

del pla de l’assassina: la víctima. En un primer moment, la dona pensa matar l’amiga, ja 

que havia abusat de la seua confiança i havia traït la seua amistat amb allò que més 

estimava: el seu Joanca. Tot seguit, pensa que ell també es mereix aquella mort, per 

promiscu i mentider. Ara bé, la mort de dues persones cantaria massa. És per això que 

l’assassina deixa que el destí siga qui decidisca la sort d’ambdós, i l’atzar l’element 

decisiu que recolze l’argument final d’aquest joc diabòlic. Si analitzem bé la decisió de 
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 Així ens ho exposa a l’article esmentat anteriorment (1998: 142).  
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l’assassina, el lector se n’adona que l’objectiu final és trencar aquella parella per 

sempre, físicament, amb la mort d’un dels seus components, culminant una revenja 

d’allò més elaborada. La mort de la Mireia portarà el Joanca a plorar a les faldes de la 

terrible assassina. 

La violència masclista és una de les causes principals d’aquestes reaccions per 

part de les seues víctimes, tot confirmant un altre punt temàtic de què parla Charlon a 

propòsit de les escriptores catalanes finiseculars: «la llista de les violències sexuals, en 

la narrativa femenina, és gairebé tan llarga com la de les infidelitats masculines» 

(CHARLON, 1990: 147). Així ocorre per exemple en alguna de les seues novel·les com 

La vida sense ell (2013)
238

 o en el relat «Tu sí que m’estimes, oi que sí?» (ALC-NVY). 

En aquest cas el botxí no és la dona, sinó un innocent xiquet de sis anys, el Marc, que 

observa les terribles pallisses que el pare propina a la mare. El detestable sentiment de la 

impotència i la visió desesperançadora d’una mare abatuda en plors, fa que l’innocent 

infant ordisca un pla pervers: escindir amb unes tenalles el fil de fre del cotxe de son 

pare. La mare, amb la descoberta, se sentirà atabalada i lluitarà per defensar la 

innocència del seu fill. Ara bé, mai més patirà a conseqüència d’uns maltractaments 

continus.  

 La barreja infantesa-innocència-maltractaments també és present al relat «Què 

has fet aquest estiu?» (HOM). En aquesta ocasió sembla que la partida l’ha guanyada el 

maltractador. Sota una càndida redacció de col·legi observem uns mots que amaguen 

l’amargor dels continus maltractaments a què es veuen sotmesos el nen, el germà i la 

mare. La violència augmenta gradualment a mesura que avança la redacció fins que, en 

una segona part, un comissari llig amb plors d’impotència les ratlles d’aquest escrit. Uns 

plors sincers d’un home que treballa en una professió sense entranyes com és la de 

policia.  

No obstant això, «Melodrama alcoià» (BRE) esdevé el conte de caire policíac 

que més detalls aporta, ja que està dotat d’una extensió considerable i està enfocat des 

de diversos punts de vista. En ell, l’escriptora ha fet ús dels tres punts fonamentals que, 

segons Andreu Martín, ha de complir una bona història psicològica: joc, enginy i 
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 Reedició revisada de l’anterior novel·la de l’autora T’imagines la vida sense ell? (2000). 
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construcció perfecta.
239

 De fet, el conte narra amb total precisió les diverses passes 

prèvies (incloent-hi els inicis de la vida de la víctima) d’un terrible assassinat d’un 

militar gelós a la seua dona, Conxita, a qui dispara dos trets. El relat, com hem comentat 

abans, inclou nombrosos punts de vista, de familiars, amics i coneguts que prenen 

possessió de la focalització narrativa. Els narradors van canviant d’una manera 

controlada per tal d’oferir al lector un tapís ben acurat de la història vist des d’òptiques 

molt diverses, seguint les passes d’una les autores de referència de Simó, Patrícia 

Highsmith, a la qual admira molt perquè «trenca els cànons i, sovint, afegeix diversos 

punts de vista, el bo i el dolent, que van circulant per la novel·la i tu només coneixes els 

pensaments d’aquests dos personatges».
240

 

Al conte «La foto»,
241

 observem com una dona apareix assassinada a sa casa on 

vivia des de feia uns pocs anys. El cas de seguida és molt comentat per les rodalies i els 

policies l’abandonen ràpidament perquè tenen altres preocupacions. Quan semblava que 

es faria fonedís per sempre, un policia andalús reprén la investigació a propòsit d’una 

fotografia que la difunta tenia a la bossa de mà. Amb la perspectiva de la imatge i un 

protocol que ha de cobrir, s’assabenta que el possible assassí és un ministre que 

acompanya el president del Govern seguint així una de les tòniques d’aquest gènere, ja 

que en diverses ocasions Simó ha comentat que el luxe i el crim han estat sempre 

estretament lligats.
242

 El policia té la intenció d’aprofundir més en el cas, però li barren 

el pas moltes vegades i, fins i tot, és manipulat i emparellat amb la filla del ministre per 

tal que se silenciaren les seues descobertes. La xica amb qui l’emparellen accepta la 

proposta amb una condició: que el pare faça ús de les seues influències per tal que 

ingresse sense miraments dins els Mossos d’Esquadra. La teranyina del relat va 

completant-se amb tot un entramat de corrupcions polítiques i policials
243

 que Simó ha 

sabut teixir per tal d’oferir una visió crítica d’ambdós cossos, seguint moltes vegades les 

passes d’escriptors com Andreu Martín en les lletres catalanes, o Ferran Torrent en les 
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 Consulteu l’entrevista a l’escriptor dins la pàgina web 

http://www.lavanguardia.com/cultura/20130201/54363227435/andreu-martin-me-extrana-mucho-que-no-

haya-triadas-en-barcelona.html 
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 Conversa amb l’escriptora el 15 de desembre del 2012. 
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 Relat publicat a El Món, núm. 1852 (18.10.1985), p. 62-63. 
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 Vegeu l’article «Les diferents veus de la novel·la policíaca» (1998: 139). 
243

 Segons Adolf Piquer i Àlex Martín el paper de la corrupció i la complicitat dels policies fan que, en 

comptes d’ajudar a resoldre el cas, esdevinga encara més complicat: «en aquesta peculiar carrera 

d’obstacles ens trobem, sovint, amb el paper d’antagonista que juga la policía […] Es tracta dels inicis de 

la investigació. La policía, sovint, sol representar un entrebanc més que no pas una ajuda per a 

l’esclariment dels fets. El detectiu, el periodista o el ciutadà que s’ha vist involucrat en els fets inicien la 

seva recerca sense comptar amb el beneplàcit del cos oficialment encarregat d’aquesta tasca» (2006: 209). 
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http://www.lavanguardia.com/cultura/20130201/54363227435/andreu-martin-me-extrana-mucho-que-no-haya-triadas-en-barcelona.html
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valencianes, així com afirma en una entrevista: «el Ferran Torrent és un magnífic 

escriptor que coneix molt la València canalla i té molta gràcia per expressar-ho [...] 

També sóc molt fan de l’Andreu Martín, que conrea molt la literatura psicològica».
244

 

Un altre escenari propici per a situar una història detectivesca i policíaca el 

tenim a l’abast al relat «De tant que et vull et trec un ull» (BRE). En ell, un jove 

llicenciat i la seua dona Maria viatgen a un poble de l’interior de Catalunya, ja que ha 

estat destinat allà per cobrir la baixa del senyor Ramos, el metge de tota la vida del 

poble. El caràcter esquerp, avorrit i salvatge del llogaret ofega el matrimoni que espera 

una rutina odiosa dia rere dia. Però quan el metge entra a la taverna i coneix Cinta, la 

tavernera, aquesta li informa de la vida de tots els assistents, entre les quals destaca la 

història tràgica d’una dona que va perdre els seus fills a conseqüència de l’odi que un 

tenia de l’altre. Un assassinat en un poble petit està en boca de tothom. Es tracta d’una 

història trista, de malalties i perversitats. Prompte, el metge, descobrirà que a un poble 

hi ha molts secrets, fet que amenitzarà la seua llarga estança en aquest tediós indret. De 

fet, Simó és capaç de captar i plasmar tots els detalls minuciosos d’una localitat petita, 

capaços d’asfixiar a tots aquells ciutadans que han acabat en aquest tipus d’indrets. Com 

deia Charlon: «la recreació de la vida quotidiana [...] d’un poble petit es realitza 

mitjançant descripcions curoses de l’espai, dels costums, de la manera de vestir, etc.[...] 

la profusió de detalls concrets, ―exactes‖, fa que el lector accepti la ficció que se li 

proposa, i accepte d’entrar-hi» (CHARLON, 1999: 25). 

Tots aquests relats reuneixen unes característiques temàtiques que representen el 

gènere policíac i que, com diu Simó,
245

 les podem resumir en: existència del delicte, un 

sistema de misteris, l’aparició d’un investigador i una o diverses víctimes. Amb tot, i 

concloent amb la recopilació dels relats curts de l’escriptora que podem incloure dins 

aquest apartat, hi disposem del relat «La ganivetada»,
246

 una narració en la qual no hi ha 

l’assassinat, però sí un acte de violència que frega la mort. En ell, una dona vídua que 

regenta un estanc es veu abocada a la reacció violenta d’un lladre que, amb un ganivet, 

l’amenaça. L’aparició sobtada del gos de la dona fereix de gravetat el jove lladre de qui, 

posteriorment, s’apiada la senyora. Tres dies es passa tenint cura d’ell, embenant-lo, 

alimentant-lo, pentinant-lo fins que, al tercer matí, el lladre encisa la dona amb la 
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 Conversa amb l’escriptora el 15 de desembre del 2012. 
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 En el seu article «Les diferents veus de la novel·la policíaca» (1998:138). 
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 Relat inclòs dins les publicacions que Isabel-Clara Simó realitzava a El periódico el 24.03.1984. 
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mirada i inicia un joc sexual que la vídua no pot aturar. Mentre la dona tanca el gos al 

bany, és atacada pel xic que li fica el ganivet al coll i rabiós li comenta que ara sí que li 

robaria. La veïna alerta els policies d’aquesta anormalitat i aconsegueixen salvar-li la 

vida. Ara bé, la dona no el delatarà perquè, tot i la violència, precisament aquest jove ha 

aconseguit revifar-li la flama de la vida. Com afirma Carles Cortés, es tracta d’una 

«relació contradictòria entre el sexe i la violència envers el lladre que ataca el seu 

estanc» (CORTÉS, 1999: 17).  

 Conclourem aquest apartat ressaltant que al llarg de la seua trajectòria, la 

literatura policíaca hi és molt present per diverses raons. En primer lloc, perquè sempre 

s’ha considerat una seguidora incondicional de la literatura negra catalana, nòrdica, 

hispànica i, sobretot, nord-americana dels anys trenta, en especial de la Patricia 

Highsmith, com hem comentat abans, del Dashiell Hammet, o del George Simenon que, 

segons Simó,
247

 han estat els causants per què molts analistes literaris confegiren un 

esquema rígid de la narrativa policíaca. En segon lloc, per la curiositat d’experimentar 

en aquest gènere, per una part en relats llargs i, per altra, en els curts. En tercer lloc, per 

tractar de trencar les pressuposicions que tot lector de narrativa policíaca té des de 

l’inici de la lectura, tals com que l’assassí és qui menys esperaven o que el detectiu es 

veurà en problemes i els superarà tots. Aquests trencaments s’hi observen en la 

diversitat i gènere dels assassins així com en la tècnica utilitzada per acabar amb la vida 

d’aquelles persones que més odien. A més, en molts dels relats i novel·les sabem qui és 

el l’assassí des de la primera línia, però no en sabem els motius. En darrer lloc, perquè 

Simó, com hem vist en alguns contes, pretén retractar la nostra quotidianitat, oferint-ne 

una visió crítica perquè com diu Andreu Martín: «la novela policíaca es el genero que 

[...] mejor analiza la sociedad en que vivimos desde un punto de vista crítico».
248

 Amb 

aquesta finalitat Simó utilitza un llenguatge farcit de col·loquialismes, molt proper al 

lector i a la vida quotidiana i dota els escrits de més familiaritat.
249

 Però sobretot, 

                                                 
247

  Consulteu Simó, 1998: 139. 
248

 Vegeu els mots d’Andreu Martín en l’entrevista digital inclosa en la següent pàgina web 

http://www.lavanguardia.com/cultura/20130201/54363227435/andreu-martin-me-extrana-mucho-que-no-

haya-triadas-en-barcelona.html 
249

 Sobre aquesta funció de farcir el relat de col·loquialismes, afegim una reflexió de l’estudiós Hardy 

Griffin: «lo bueno de esta voz es que, a través de ella, puedes dejar que tus narradores desplieguen 

totalmente sus personalidades. Y casi le pueden decir cualquier cosa al lector. Lo que también puede ser 

una desventaja. Si no tienes cuidado podría parecer que tu narrador desvela todos sus detalles íntimos sin 

motivo real» (GRIFFIN, 2003: 473). 

http://www.lavanguardia.com/cultura/20130201/54363227435/andreu-martin-me-extrana-mucho-que-no-haya-triadas-en-barcelona.html
http://www.lavanguardia.com/cultura/20130201/54363227435/andreu-martin-me-extrana-mucho-que-no-haya-triadas-en-barcelona.html
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l’última causa de l’abundant narrativa policíaca en els seus relats, es deu a una 

estratègia d’escriptura.
250

  

 

3.1.3 El conte de base psicològica 

 

La crítica Anne Charlon tractà d’exposar l’exactitud i l’errada del terme 

―novel·les psicològiques‖ amb què s’havia definit les primeres novel·les de l’autora: 

«inexacta per qui l'interpreta com novel·la de dona que analitza els sentiments, 

s'interessa pel psicologisme dins d'una visió sentimental, romàntica. Absolutament 

exacta si s'admet que significa furgar l'esperit humà per descobrir les pulsions més 

fondes i analitzar-ne la part salvatge, innacceptada, inconfessable» (CHARLON, 1999: 

20). Si ens fixem en aquests mots i recurrim a l’apreciació de Carles Cortés
251

 quan 

ressaltava que gran part de les seues narracions segueixen els paràmetres discursius del 

gènere psicologista, deduirem que Simó és una gran difusora de la intimitat dels seus 

personatges, furgant en ella de manera impulsiva i convertint el lector en un espectador 

de luxe, però alhora actiu, ja que en gran quantitat de relats, ell serà qui acabe inventat-

se un final alternatiu.  

Hem de tindre present que, per a la confecció d’aquest apartat, hem seguit les 

paraules que exposàvem a la introducció de Dorrit Cohn,
252

 la qual definia la 

psiconarració
253

 com la tècnica discursiva que, de manera més indirecta, reprodueix la 

                                                 
250

 Així com assenyala la pròpia escriptora en una conversa mantinguda amb ell el 5 de desembre del 

2012 quan ens comentava que «Jo escric dos tipus de llibres i això és una confessió molt confessió: el que 

jo anomeno, i perdoneu si hi ha petulància perquè no intento ser petulant de cap manera, el que jo opino 

―literatura major‖ i el que opino ―literatura menor‖. M’explico: quan jo escric una novel·la convencional, 

que és el que jo dic ―literatura major‖ jo m’estic de tres a cinc anys, però vaig observar des de primera 

hora que tot aquest període llarg de temps és enormement angoixant perquè és molt llarg. No puc 

suportar-ho. Arriba un moment que estic obsessionada, que no puc dormir, que amb els meus amics no 

parlo d’altra cosa. Tot i que ho evito, ser pesada, és un autèntic pou d’angoixes perquè no surts d’aquell 

univers que has creat, fins que se’m va ocórrer de primera hora ―per què no escrius una cosa menor 

simultàniament?‖. Mira, va ser oli en un llum. Em va donar una alegria de viure i em va trencar aquella 

depressió que m’agafava en una novel·la llarga. Per què li dic ―menor‖? Perquè té menys pàgines, perquè 

és menys ambiciosa, però això no vol dir que no me l’estimi. Són les novel·les i els relats policíacs, les 

novel·les juvenils, alguna cosa de poesia i teatre, és a dir, el que jo considero literatura que m’angoixa 

menys». 
251

 Consulteu l’estudi de Carles Cortés «Escriptora, dona i lluitadora» (2006: 84). 
252

 Vegeu Cohn, 1978: 13. 
253

 Montserrat Palau també feia referencia a les psiconarracions quan analitzava la narrativa breu de 

Mercè Rodoreda i Katherine Mansfield, ja que en els contes d’ambdues s’hi observava que «una clase de 

vista panorámica de l’estat d’ànim ens és donada en tercera persona. Però, sobretot, la tècnica que 

comparteixen Mansfield i Rodoreda és la que deixa expresar-se els personatges per si sols, en què la 
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consciència del personatge a través del narrador tot enfrontant-se als altres dos 

procediments, el monòleg citat i el monòleg narrat, que representen la intimitat dels 

personatges en tercera persona. També reforçaven aquesta tesi els estudiosos Valles i 

Álamo quan confeccionaren el Diccionario de teoría de la narrativa: «se trata pues, de 

una variedad monológica de reproducción del pensamiento en forma indirecta en la que, 

desde una focalización omnisciente, el narrador relata con su propia voz y rasgos 

discursivos la vida psíquica de los personajes» (VALLES, 2002: 521). Evidentment, gran 

part dels protagonistes dels relats de Simó monologuen i parlen en primera persona per 

despullar-nos els seus interiors. Tots ells ho poden fer a través de dos procediments, 

com recull Beltrán Almeria
254

 a través de la veu o a través del pensament, ço és, 

enunciats de veu directa i diàleg en què la veu roman aïllada o en rèplica amb altres 

personatges, o l’enunciació de pensaments que es desdoblen mitjançant monòlegs citats 

(pensament en marc narratiu impersonal), monòleg autocitat (pensament en marc 

narratiu personal), monòleg autònom (sense marc narratiu introductor) i pensament 

referit (enunciat de pensament en discurs indirecte canònic). Amb tot, no tots els 

protagonistes ofereixen monòlegs en primera persona, sinó que hi ha relats en què el 

narrador és tercera persona, oferint variabilitat en el seu estil.  

Isabel-Clara Simó ha repetit en diverses ocasions que la narrativa serveix per a 

contar mentides, falses i inventades, tot evadint-se d’un mateix per convertir-se en un 

altre.
255

 En aquest mateix text ens remet a l’obligació de l’escriptor de desfer-se’n del jo 

psicològic i donar veu al jo literari que relata les històries al lector. És per això, que ha 

de saber supeditar-se a unes regles de la retòrica que ha de compartir amb ell: «ha de 

crear una atmosfera adequada als objectius literaris (la tendresa, la violència, l’alegria, 

la por, la reflexió...), ha de cenyir-se a una temporalitat [...] ha de decidir quina veu ha 

de tenir l’emissor [...] ha d’imaginar uns personatges ben definits i convincents, ha 

d’estructurar en parts el relat, ha de crear un món imaginari, ha d’involucrar el lector» 

(SIMÓ, 1994: 7-8). Tenint en compte aquestes instruccions que defén a ultrança, 

tractarem d’analitzar un dels trets més característics de la seua narrativa, el 

psicologisme, el qual és projectat als escrits sota els trets psicològics bàsics de l’ésser 

                                                                                                                                               
identificació de veu i mode és total a través dels monòlegs. Tot i que, més que monòlegs, caldria parlar de 

diàlegs amb interlocutors muts» (PALAU, 1997: 77). 
254

 En el seu estudi Palabras transparentes. La configuración del discurso del personaje en la novela 

(1992:50-51).  
255

 En l’article de Simó «Aprendre a escriure» (1994: 7) comentava aquest aspecte i definia aquesta 

creença com a terapia, no com a literatura. 
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humà: la imaginació, la memòria, la simpatia, la crueltat, el desig, el temor, el goig, el 

plaer, l’esperit de contradicció, la sorpresa, la felicitat, etc. Així, l’esquema psicològic 

que empra l’autora és aquell que comenta Carles Cortés: «el centre és un personatge 

extern a l’autora sobre el qual es recrea la construcció d’un món propi a través de la 

seua visió personal» (CORTÉS, 2006: 91-92).  

A més, Charlon comentava que el gènere ficcional és una droga per a l’autora, ja 

que acaba depenent d’ell amb totes les seues possibilitats: «com a espai d'imaginació, 

d'invenció, però també com a instrument d'indagació de la realitat tangible (la dels fets 

socials, històrics, polítics), i d'aquesta altra realitat més invisible, la de la psique, dels 

mecanismes amagats de la ment; també com a terreny d'exploració tècnica dels recursos 

que poden oferir els subgèneres, els jocs de perspectiva narrativa i el llenguatge» 

(CHARLON, 1999: 19). En aquest punt haurem d’aturar-nos més detingudament, ja que 

pràcticament la totalitat dels relats de Simó desprenen una anàlisi psicològica profunda, 

fins al punt d’ésser considerada com a una escriptora de relats psicològics, pròpia dels 

corrents que conreaven molts dels escriptors de la dècada dels setanta. Amb tot, 

arribarem a una conclusió ben evident, l’interés de Simó pels relats psicològics barrejats 

amb elements de temàtica fantàstica, eròtica o històrica.
256

 Així, aquest extens apartat el 

classificarem segons l’esquema teòric i tradicional dels comentaris de textos psicològics 

vertebrat pels diversos eixos que conformen els relats: estructura i ritme, focalització, 

espai, temps i personatges. Arribarem a un punt en què les diverses variants es 

barrejaran i crearan un conflicte entre l’individu i la societat que l’envolta.  

 

3.1.3.1 Estructura dels relats 

 

 Per tal d’entendre millor els relats que hem etiquetat dins la classificació de 

contes psicològics de l’autora, tractarem de resumir tots aquells elements fonamentals 

que els edifiquen des del punt de vista formal i tambe temàtic. Iniciarem aquest apartat 

fent referència al ritme narratiu en què queden emmarcats els relats de l’escriptora, 

caracteritzats especialment per un trencament de tots els esquemes previs delineats pel 

                                                 
256

 De fet, així li ho confirmava al periodista Ezequiel Moltó en una entrevista inclosa dins del monogràfic 

dedicat a l’escriptora: «sempre m’ha interessat la psicologia, encara que no ha estat un element d’obsessió 

en els meus textos [...] Em sembla que veig en la psicologia una manera de veure les coses, d’enriquir el 

perfil del personatge, però res més» (SIMÓ, 2000: 9). 



149 

 

lector, els quals s’enderroquen amb l’aparició sobtada d’un element sorpresiu o d’un 

conflicte inexplicable.
257

 Tot i que si recordem les paraules de Francisco Afilado
258

 en la 

primera part d’aquest treball que declaraven que la lectura d’un conte ha d’atrapar des 

de l’inici, Simó és una escriptora que conrea els contes amb una certa linealitat fins que 

la commoció i l’impacte condicionen el seu desenvolupament. Normalment, fem 

referència als finals dels relats, dins els quals Simó tracta moltes vegades de confondre i 

de fer reflexionar el lector, tot empentant-lo a l’abisme amb l’objectiu que cree un final 

alternatiu, deixant-lo totalment sorprès per la seqüència esdevinguda. Però no sempre 

són els finals dels relats, sinó que altres vegades el relat canvia de rumb inesperadament 

al llarg de l’argument com és el cas del relat «D’oca a oca» (PC), en què el lector 

assisteix en un primer moment al soterrament d’un home, la dona del qual, Patrícia J., 

plora dissimuladament la seua pèrdua. Però el conte canvia totalment de direcció quan 

la mateixa dona arriba a casa, ja que celebrarà amb alcohol i amb alegria la seua 

estrenada llibertat. Però, encara canviarà més quan, sobtadament, l’amant del marit 

difunt decideix arriscar-se i acostar-se a Patrícia J. per tal de relacionar-se i fer-se 

amigues íntimes, un fet que estranyarà cridanerament.  

 De fet, els personatges dels relats de Simó actuen moltes vegades de manera 

totalment inesperada i provoquen en el lector un efecte sorpresa difícilment oblidable. 

Per exemple, l’ancià del relat «Les anques de la meva dona» (HOM), el qual s’ha passat 

tot el relat queixant-se del dolor que li ha provocat la mort de la seua dona i, sobretot, la 

seua absència en el moment de la migdiada, decideix aixecar-se ràpidament, situar-se 

enfront de la pica, ficar-se el davantal i simular els moviments de cintura sensuals que 

tant l’estimulaven. O un altre cas d’actuació totalment inesperada el trobem al relat «La 

ganivetada», en el qual, la protagonista, una dona madura que ha estat degollada 

furiosament per un lladre, decideix, en la roda de reconeixement, no delatar el jovenet 

delinqüent que desinteressadament li ha renovat les ganes de viure. Però si aquesta 

reacció és sorprenent, hem d’esmentar una altra d’allò més insòlita, com aquella que 

s’esdevé al relat «Conte de Reis. 06-01-2001»,
259

 en el qual el protagonista, un lladre 

que sabia ben cert que es disposava a robar en una casa sense habitants, se sorprèn quan 

                                                 
257

 Charlon ja comentava aquest assumpte a propòsit de l’anàlisi d’algunes de les novel·les policíaques de 

Simó: «fer vacil·lar les certeses, les idees preconcebudes, el confort intel·lectual, aquest és el repte que I. 

C. Simó proposa al seu lector» (CHARLON, 1999: 27). 
258

 Dins el recull d’entrevistes La familia del aire realitzat per Miguel Ángel Muñoz (2011: 295).  
259

 Relat inclòs dins els articles en forma de contes que Isabel-Clara Simó acostumava a escriure al diari 

Avui (06.01.2001). 
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una vegada dins escolta sorolls i veu un bressol amb un nadó. La reacció del lladre fou 

acaronar-lo, canviar-li els bolquers i donar-li el biberó. A més, cada any repeteix el 

ritual de donar-li anònimament un regal a la xiqueta.  

 És evident que Simó tracta amb molta cura tots i cadascun dels mots emprats en 

el relat i sobretot l’estructura que el comprén. En diverses ocasions ens hem trobat amb 

contes que pateixen un canvi progressiu i segueixen una trajectòria in crescendo que 

desembocarà en un final totalment explosiu. Posem per cas el relat «L’atómico» (HOM) 

que s’inicia amb una atmosfera totalment tranquil·la, silenciada, però que, amb el pas 

dels minuts, amb la confiança i amb els efectes de l’alcohol, les frustracions queden al 

descobert amb confessions sinceres dels seus protagonistes. Una cosa semblant ocorre 

al relat «El senyor Tomàs» (HOM), en el qual l’ancià Tomàs que, per decisió del fill, 

viurà a sa casa en la vellesa, pateix diàriament els menyspreus de la seua nora. De fet, 

els atacs són tan evidents i repetitius que l’home decideix traçar un pla amb l’ajuda 

innocent del nét, per tal de fer fora de casa la nora, tot pregonant una falsa infidelitat. 

També el to pausat del relat «Dibuixant Maria» (HOM) anirà augmentant fins a tensar-

se cada vegada més com a conseqüència d’una bogeria que pateix el professor d’art amb 

la visió atònita d’aquella verge dins l’església. L’element sorpresiu ve donat amb la 

resposta de la verge als atacs eròtics de l’artista. Aquestes observacions accepten doncs, 

aquelles paraules de Juan Salvador Paredes Núñez
260

 recollides en la primera part del 

treball, les quals explicaven que tota l’estructura del conte gira al voltant del desenllaç 

del mateix.  

 Observem també que els relats on es plasmen redaccions i escrits per part de 

diversos emissors, com per exemple, cartes, notes o redaccions, el to va augmentant de 

manera més palpable. Per exemple, el conte «Redacció» (ANG), el qual expressa les 

línies escrites per un infant referent a la seua família. Primerament s’inicia amb una 

descripció innocent dels seus components però, a poc a poc, va endurint-se fins al punt 

de criticar els pares egoistament perquè sempre tenen cura del germà autista i, per tant, 

abandonen progressivament l’atenció cap a ell mateix. També ocorre el mateix al relat 

«Què has fet aquest estiu» (HOM), dins el qual el nen escriptor narra en principi 

anècdotes intranscendents fins el punt que inicia la descripció de l’ambient familiar, el 

qual esdevé un infern de maltractaments i humiliacions, fet que preveurà un final tràgic.  

                                                 
260

 Recollides per Eugenio Maqueda Cuenca en l’estudi «Cuento frente a relato borgiano. Nociones 

teóricas» (2001: 623). 
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 Una altra tècnica de l’escriptora és la intimitat que guarneix els personatges en el 

moment en què decideixen actuar d’una manera sorprenent a esquenes de la resta. 

Aquest tret deixa el lector com a únic testimoni dels fets i, per tant, se sentirà un 

privilegiat per allò que presencia. Per exemple, quan la Magdalena del relat «La 

presidenta» (DON) s’enderroca emocionalment i entra al servei per a plorar i desfogar-

se. Només el lector sap els moments tan angoixants que la Magdalena està patint a 

conseqüència de les contínues decisions que ha de prendre una gran cap industrial. 

També mirem per un forat les intimitats de la dona protagonista del relat «Gossos», la 

qual té enganyades a totes les seues amigues amb la seua intimitat sexual, però no al 

lector, que observa bocabadat els actes amorosos que professa cap als gossos, cada 

vegada més gegantins i robustos. Un altre forat ens durà a presenciar el moment exacte 

en què Carolina, una minyona de la casa gran, resol el problema matemàtic tan 

complicat que el Cisco, un opositor de Govern, no pot solucionar. Amb aquest fet 

realitzat ocultament, el xic pensarà que ha estat un ésser diví el causant del miracle, 

mentre que només el lector sabrà la veritat del cas.  

 De fet, alguns escriptors fan ús de la confiança creada entre el narrador i el lector 

per tal que aquest últim observe les reaccions d’uns personatges incrèduls i ignorants als 

fets vertaderament importants. És el cas dels relats policíacs, com per exemple «La 

foto», en el qual el lector presencia l’astúcia de la dona de l’assassí per tal de traçar un 

pla maquiavèl·lic evitant així que el seu marit no sigui enxampat per la policia, ja que 

havia assassinat a sang freda una prostituta. Però també hi ha d’altres relats, allunyats 

dels de caire policíac, en què es crea una confiança entre personatges i lectors que altres 

personatges desconeixen, com és el cas del relat «M’agrada el teu pèl de barba» (HOM) 

en el qual Simó divideix la narració en dues parts: per una part el temor d’un xic a 

confessar la seua homosexualitat als pares; en l’altra l’anhel d’uns pares que pretenen 

que el seu fill els confesse després de molt de temps la seua homosexualitat. En 

definitiva, assistim a un patiment innecessari d’un personatge causat per una manca de 

comunicació entre familiars.  

 Però, el tret més habitual de la narrativa curta psicològica de Simó és 

l’existència d’un final inesperat i sorprenent amb què dota els seus contes. En diverses 

ocasions, el relat ha anat encaminat, influenciat per un misteri, cap a un final de 

desenllaç moltes vegades sobtant, però d’altres, el final ha irromput amb unes oracions 

finals que deixa el lector sense capacitat de reacció. En aquesta darrera tècnica situem el 
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relat «L’àvia Sixta» (DON) que, a través d’un arravatament momentani li dedica 

aquestes paraules al seu nét favorit: «–No tens gaires motius per riure. Els fills 

il·legítims hauríeu d’estar més amatents a evitar la semblança tan visible amb un tiet. I a 

buscar-se la vida, per més que li ballen l’aigua a una àvia rica que, com que no n’és 

àvia, no els pensa deixar res en herència» (p. 113). Aquestes paraules commocionants 

sense venir al cas deixen al descobert la terrible infidelitat de la mare del xic i el terrible 

pes de consciència d’aquest a tenir el dret de saber qui és el seu pare.  

 En diverses oportunitats els finals colpidors de Simó deixen en el lector uns 

estranys sentiments de tristesa i maleconia perquè descobreixen la principal causa de les 

actuacions dels protagonistes dels relats, moltes vegades empentades per uns fets 

incòmodes. Així ens ho confirma l’escriptor i crític literari Joan Josep Isern, que 

atribueix aquesta habilitat com un tret caracteritzador de l’escriptora: «un final 

contundent, com sol ser marca de la factoria Simó» (ISERN, 2008: 25). Posem per cas el 

relat «Al metro» (DON), en el qual una dona, que ha estat tot el relat enutjada, esquerpa 

i maleducada, arriba a sa casa i canvia totalment de caràcter perquè quan veu el seu fill 

malalt se li il·lumina el rostre, ja que només té ulls per a ell. També cap al final 

descobrim en el conte «Esborra aquest e-mail» (ANG) que el Dani és un nen amb 

minusvalidesa assegut en una cadira de rodes i que, per aquesta raó, escriu les línies que 

abans el lector havia fullejat. Un altre final colpidor apareix al relat «Grassa» (ANG) en 

el qual els metges que havien diagnosticat la malaltia del càncer a la mare del nen 

protagonista, tornen a reunir-los per a comunicar-los que havia estat un error i que, per 

tant, pot tornar a fer vida normal. Ara bé, la mare, grossa de mena, s’havia dedicat a 

gaudir descontroladament del seu vici més agradable, menjar, fet pel qual havia 

engreixat considerablement. Quasi idèntic és el final del conte «Bobi» (HOM) el qual 

també deixa entreveure un error de les autoritats que ordenaven l’anquilació de tots els 

gossos provocadors d’una pandèmia letal. Només l’habilitat del nen protagonista i 

l’ensinistrament del Bobi han propiciat que se salvara, però amb una terrible 

conseqüència: ha envellit molt ràpidament i no parlarà mai més.  

Un altre exemple de final accidental l’observem al relat «Desarrelament» 

(HOM), dins el qual el lector ha examinat tot un seguit de cartes, amb ordre cronològic, 

que plasmen la decisió del Joan Lluís d’anar a treballar al cor d’Àfrica, així com les 

motivacions que va trobant en aquest territori que fan que, progressivament, s’oblide de 

la seua terra natal i dels seus familiars. El moment truculent arriba amb l’efímera 
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darrera missiva enviada des d’Espanya, que li comunica la sobtada mort de la mare per 

càncer i el conseqüent suïcidi del pare provocat per la terrible angoixa de la solitud. I un 

altre cas molt curiós amb final inimaginable l’observem al conte «De teves a meves» 

(HOM). Al llarg del relat hem assistit al tediós procediment d’infidelitat d’un home 

casat i a les posteriors estratègies per a no ser descobert per part de la dona. Però el final 

del relat, li tindrà preparada una sorpresa molt especial, ja que la dona també li ha estat 

infidel. Ell ho descobreix perquè tots dos tenen la mateixa pensada provocada pel 

sentiment de culpa: regalar un obsequi a la seua parella el dia dels Sants Innocents.  

 Afegirem també dos finals sorprenents que aposten per trencar les normes 

establertes i per iniciar un camí diferent de llibertat com és el cas del conte «El somni de 

Plató», dins el qual assistim a l’enamorament de dos joves víctimes de les rivalitats dels 

seus respectius pares: el fill del botiguer afectat per la intrusió d’uns nous venedors i la 

filla d’un comerciant xinés que ha provocat reaccions furioses per part dels minoristes 

del barri. Tots dos, jove català i jove xinesa, amb el seu enamorament canvien el 

panorama del conte i les idees dels seus respectius pares i decideixen emprendre una 

relació lluny dels seus progenitors. Un argument semblant, però des de la visió animal, 

ocorre al relat «HIIHNIIH». En ell un jove zebra s’ha enamorat d’una jove gasela, però 

des dels inicis aquesta relació no anava enlloc, ja que ningú acceptava aquesta aberració 

antinatural d’encreuament d’espècies. Però el valor del jove zebra arriscant la seua vida 

per tal de salvar la gasela, canviarà el parer de molts d’ells.  

 Així com anunciàvem en la primera part de la investigació, Alfred Sargatal
261

 

feia referència a l’estructura tripartita de tot conte amb una introducció, un 

desenvolupament i un desenllaç. Comentava també que el final, en algunes ocasions 

obert, pot vindre anticipat en el relat per un misteri que s’ha de resoldre en les darreres 

línies, tot i que el resultat esdevé sorprenent. És el cas del relat «El mirall que fa por» 

(ANG) en el qual l’Eva ha romàs inquieta al llarg de molt de temps a conseqüència 

d’una imatge esfereïdora que va veure en l’espill de la casa de camp. Només al final del 

relat, quan l’Eva decideix fer-li front altra vegada, descobrim que la imatge que veia era 

molt semblant a la de la mare: «I li fa molta, moltíssima por ser igual que la mare» (p. 

29).  
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Un altre cas dels més imprevistos i del qual ens detindrem a examinar el trobem 

al relat «Penseu bé què demaneu: us ho podrien concedir» (HOM), ja que presenciem 

l’atropellament instantani del protagonista principal del relat: «En girar la cantonada, un 

camionàs descontrolat el va esclafar contra la façana. Va morir a l’acte» (p. 30). 

D’aquesta manera, els quadres d’un artista acabat de morir atropellat triomfen en les 

grans gal·leries d’art de la ciutat, i corroboren així el pronòstic de la vident, que 

assegurava un èxit immediat del jove pintor. En aquest conte Simó barreja alguns dels 

elements rítmics del temps dels quals féiem referència en la primera part de la 

investigació: en la primera part del relat observem allò que Garrido Domínguez 

denominava «pausa»,
262

 en la qual hi ha una descripció profunda del protagonista i del 

seu entorn. Ara bé, a mesura que el conte va transcorrent observem el gust de Simó per 

l’el·lipsi, accelerant la història vertiginosament fins arribar al punt culminant el dia 

assenyalat per aquella dona tan estranya. Una combinació que tindrà resultats colpidors 

cap al lector.  

 Un altre misteri que cal resoldre és la generositat tan estranya d’un home que es 

dedica a regalar pisos en ple centre de Barcelona dins del relat «Es regala pis» (TAG). 

Assistim a una barreja d’estupefacció i de felicitat del Llàtzer i la Sofia, els quals han 

estat agraciats amb un d’aquells habitatges sense haver d’iniciar cap préstec ni cap 

pagament. Però només al final del relat ens n’adonem de les vertaderes intencions de 

l’instigador d’aquesta iniciativa: un home àngel que pretén venjar-se de l’entitat 

bancària que l’ha acomiadat. Amb aquest objectiu, regalarà pisos a les persones 

desnonades per aquests bancs que no han mostrat sentiments.  

 A més, Simó li dóna una importància cabdal als mots emprats. Per això utilitza 

únicament els exactes per a transmetre el desenllaç inesperat de què tant gaudeix. Unes 

paraules precises que provoquen reaccions en els lectors, per una banda, i en els 

personatges, per l’altra. En el primer dels casos recorrem al relat «Veïns» (HOM), dins 

el qual una darrera oració conclourà definitivament una història d’amor: «Quan els 

rescaten, mitja hora més tard, ja són nòvios, i dues hores després són al llit. Al cap d’un 

mes, es casen. No es van entendre mai, però com s’estimaven!» (p. 39). El lector pot 

deduir amb aquestes paraules concloents que actualment estan divorciats i que l’amor 

no triomfà, a conseqüència del temps en passat del verb ―estimaven‖. En el segon dels 
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casos, l’oració que fa trontollar la tranquil·litat dels protagonistes és aquella que li 

dedica la filla de l’Alícia a la seua tia Olga quan li assegura que la considera com una 

segona mare. L’Alícia pren tanta ràbia amb la pronúncia d’aquests mots que, com 

tornava a sentir-se perdedora, decideix traçar un pla d’acusació d’enraonies cap a la 

destrucció de la seua germana Olga. Amb aquests exemples, observem com l’ús del 

llenguatge i de les paraules exactes dins dels relats serveixen per conduir-los cap a un 

final totalment inesperat.  

 Per últim, afegirem en aquest apartat un conte que contínuament pateix canvis 

que martiritzen els personatges i que deixen perplexos la racionalitat del lector: «La 

bèstia». El lector presencia primerament l’avortament de la Nora, fet que propiciarà una 

profunda depressió de la dona; tot seguit, la mudança al bosc, promoguda per la malaltia 

de la Nora; després, l’aparició misteriosa d’una bestioleta enmig del bosc, fet totalment 

sorprenent; per últim, la maternitat de la Nora, la qual dedica unes darreres paraules: 

«Ai, bèstia: que sigui nen. I que no se t’assembli. I que no se m’escoli cames avall com 

l’altre.» (p. 214). Amb tot, conclourem afegint que Simó té admiració per tots aquells 

escriptors que han aconseguit confondre, reflexionar i, sobretot, sorprendre, com ara la 

feblesa que mostra cap al seu col·lega generacional, Jaume Fuster, el qual confessava 

l’obsessió per deixar bocabadats els seus lectors.
263

  

 

3.1.3.2 Focalització i punt narratiu 

 

3.1.3.2.1 Els accessos a les consciències humanes: els monòlegs interiors 

  

Atenent a la classificació de Genette que tractàvem en el primer apartat d’aquest 

treball i a les paraules de Charlon,
264

 observem la predilecció d’Isabel-Clara Simó 

d’accedir a les consciències dels personatges per tal de captar i d’entendre tota la 

diversitat i complexitat dels seus pensaments. L’escriptora usa habitualment la narració 

en primera persona i, dins d’aquesta, la tècnica dels monòlegs interiors. En ells inclou 

els pensaments i les reflexions dels protagonistes i atorga al lector el paper de voyeur i 
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d’observador de les seues intimitats. Com diu l’estudiosa Meri Torras, a propòsit dels 

relats on apareixen cartes entre personatges: «tothom ho és, de forma irremeiable, quan 

llegeix epístoles amoroses alienes i penetra impúdicament en la intimitat d’altri» 

(TORRAS, 2006: 12). Com comentarem posteriorment, existeix la necessitat que els 

personatges confessen el seu passat a un receptor, ja que necessiten sentir-se escoltats i 

alleugerits de les càrregues que arrosseguen des de fa anys. Entre els receptors 

intratextuals més comuns d’aquestes històries destaquen els psicòlegs, que escoltaran 

atentament els monòlegs dels seus clients: recordem la confessió terrible d’un home que 

gojava amb el patiment de la resta d’humans al relat «Fobofòbia» (HP); o la de la dona 

protagonista del conte «Amor de mare» (DON) que se sent antinatural pel fet de no 

estimar els seus fills, fet que confessa al seu metge; o la jove anorèxica protagonista del 

relat «La cosina Amàlia» (DON) que necessita recolzar-se amb l’opinió d’un expert per 

afrontar la seua malaltia. 

 Així, atenent a les paraules de la primera part de la investigació en què Genette 

classificava el monòleg com un estil de discurs reproduït, observem que les confessions 

i els monòlegs en primera persona per part dels protagonistes dels contes de Simó és 

una constant. Esmentem els casos de les confessions i els monòlegs en aquesta persona 

narrativa dirigides a un públic en general com fa la protagonista del relat «El naixement 

de Gorgona» (BRE) o a una persona en particular com ho fa l’home del relat «El pes de 

la cultura» (HOM) cap al seu confident químic, o la dona de «T’estimo, Leonor» 

(DON) cap a la desconeguda del quiròfan, o també l’especialista estètica del relat «La 

depilació» cap a la seua clienta, que també segueixen la línia narrativa d’intentar repetir 

les preguntes que escolten les monologuistes per tal de respondre-les. El lector, en cap 

moment escolta, ni tampoc llig, la veu de la segona persona, i ha d’imaginar-se les 

qüestions per les respostes del monologuista: «Ara no s’espante, però he de llevar-li la 

tovallola, perquè necessite concentrar-me per fer-li un rasurat perfecte. Vostè, ja em 

perdonarà, és molt peluda, i quan veja com està de meravellosa sense res... Sí, sí, no sols 

les engonals: la rasuraré tota, i la sensació de benestar la farà sentir més àgil i tot» (p. 

137). Simó classifica aquesta tècnica, seguint els mots d’alguns crítics, com a monòleg 

dramàtic,
265

 ço és, quan només es fa servir la veu d’un interlocutor i l’altre s’endevina 

que hi és. 
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Els relats caracteritzats per mostrar la consciència dels protagonistes destaquen 

especialment en l’autora. Aquests contes, que estan narrats en primera persona, 

descriuen els pensaments i les reflexions que experimenten els seus protagonistes. 

Aquest mateix punt és el que Dorrit Cohn definia com a monòleg autònom,
266

 monòlegs 

que no depenen de cap marc ni tutel·la narrativa, sinó que desprenen la fluïdesa de la 

consciència i la intimitat psíquica del personatge mitjançant el seu propi discurs i la 

seua pròpia veu en priemera persona, amb total grau de llibertat i d’emancipació. 

Exemplifiquem aquest aspecte amb el relat «Al metro» (DON) dins el qual el lector té el 

privilegi d’endinsar-se en els pensaments de la protagonista, una dona esquerpa, 

antisocial i enutjada amb el món, ja que vessa unes opinions feréstegues sobre alguns 

dels individus amb qui va creuant-se pel trajecte en el metro. O el continu accés als 

pensaments del protagonista masculí del relat «De teves a meves» (HOM), el qual ens 

mostra les seues prioritats sexuals i el sentiment de culpabilitat, així com també els 

imprevistos que té per tal de tenir sexe amb aquella joveneta o de dissimular la seua 

infidelitat. També ocorre el mateix al relat «Somnàmbul» (ANG), dins el qual el nen va 

relatant mentalment tot el que va experimentant aquella nit freda que es va despertar en 

una estança de la casa que no era la seua cambra, topant-se amb constants imprevistos i 

reflexions derivades. O el relat «La glòria» del recull Directe al gra, que deixa al 

descobert els pensaments de l’Empariues davant situacions novedoses per a ella:  

Que la tia dels tacons se’t vol lligar, Empariues, i tu només has provat al fava del Guardans al 

col·le (el preferit de la senya Pepita); el penques de l’Enric Colomer, que quan et va tastar se’n 

va anar a buscar tabac, merda de viciosos; el podrit que l’Emili Solbes, que es volia casar amb tu 

i ja tenia dona, i anava de modern, ja et donaré jo modernor: i les sacsejades amb l’Amadeu el 

butanero que m’agrada més que els boleros (p. 153) 

No obstant, un tret caracteritzador dels relats de l’autora és la narració en 

primera persona dels fets dirigida cap als lectors. Per exemple al relat «La desgràcia de 

ser home» (HOM) que recull l’opinió d’un individu que es queixa contínuament de la 

desgràcia d’haver nascut home, ja que l’experiència li ha fet veure que la dona sempre 

surt benparada en els afers socials. Sembla que el narrador estigués dirigint-se al públic 

en general, al·legant el seu punt de vista sobre una qüestió concreta. Així com també ho 

fa el protagonista del relat «El tatuatge» (HOM) que s’adreça en primera persona a un 

públic confident per tal de confessar-li la vergonya que passa quan la dona esnenya en 
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públic el seu sexe pelut: «la meva dona té un cony pelut, molt sensual. A mi m’encanta, 

però, tia, quan vas en banyador, depila’t, que no veus que fem el ridícul, tu i jo?» (p. 

43). Una narració semblant, la d’un home que es queixa de la seua dona, la presenciem 

al relat «No m’agrada la meva dona» (HOM), quan el protagonista ens reflecteix la seua 

repugnància a l’estat físic descurat d’ella, qui sembla que s’haja abandonat a la seua sort 

sense tenir miraments d’ell. El reguitzell de confessions dels homes continuen en boca 

del protagonista del relat «Les anques de la meva dona» (HOM) quan es despulla als 

lectors el patiment i la seua intimitat, ja que la mort de la seua dona li ha causat una 

solitud de difícil solució. També ens relaten les seues experiències com a confidents els 

narradors dels relats «Dibuixant Maria» (HOM) i «El meu gos Star» (HOM) un home 

que sembla embogir per la visió d’una imatge religiosa en l’església del poble i un nen 

que amaga en el forat de la seua cambra un gosset que ha trobat inesperadament en 

aquell indret. Un altre xiquet, el narrador del relat «Grassa» (ANG) té la intenció de 

mostrar al lector la situació límit que viuen en la seua família, causat per l’excés de pes 

de la seua mare, una dona que davant la proximitat de la mort ha engreixat moltíssim 

sense tindre constància que el diagnòstic metge havia estat un error de grans 

conseqüències.  

Encara que la majoria d’aquestes confessions són oferides pels homes, també les 

dones ho són, de confidents en primera persona. No oblidem la protagonista del conte 

«La ganivetada» que ens descriurà la seua situació amb aquell lladre jove de qui 

s’enamorà. O la jove que també ens relata el seu passat, més concretament el moment 

exacte de la seua primera relació sexual en l’entrada fosca d’un edifici amb un jove més 

expert i de major edat, dins del conte «En la foscor d’una entrada». També la Reme, 

protagonista del relat «Passa-t’ho bé, Reme» (DON) ens guia per la seua rutina i ens fa 

partícips de la seua experiència amb aquell client tan particular.  

 Però no són els únics relats en què l’escriptora ha tingut l’habilitat d’utilitzar la 

primera persona. Simó ha escrit també contes en els quals l’escriptura és l’eix central, 

com ara intercanvis epistolars o redaccions de nens petits. També allà els narradors 

despullen els seus sentiments i radiografien la realitat que els envolta. Ara bé, els 

destinataris d’aquestes confidències ja no són els lectors dels contes, sinó els lectors de 

les cartes. Així ocorre al relat «Redacció» (ANG), en què un infant plasma les 

desgràcies de la seua família en un exercici obligat del col·legi. Un cas paregut el tenim 

concretat al conte «Què has fet aquest estiu» (HOM), un altre relat que està regit per 
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l’estructura d’una redacció infantil. El Dani, del relat «Esborra aquest e-mail» (ANG) 

també expressa les seues sensacions a la Tina. Ara bé, ho farà amb la forma d’un correu 

electrònic.  

Per últim, recordem l’intercanvi epistolar com a un recurs narratiu en primera 

persona molt utilitzat per l’escriptora, ja que solen freqüentar els seus reculls aquests 

tipus de relats, com ara «Rosina, ―my darling‖ (HP), «Mitjons tirats per terra» (HOM) o 

«Desarrelament» (HOM). També mencionarem el relat «L’informe» (HOM), en el qual 

un narrador ens ofereix la confecció definitiva d’un informe extraterrestre, d’uns éssers 

que han visitat el nostre planeta i s’han quedat atònits per la conducta dels humans. 

S’utilitza en ell una primera persona plural per tal que demostren que l’autor de la 

redacció ha experimentat aquesta experiència: «El que més perplexos ens ha deixat, a 

tota la tripulació, és que aquesta segona meitat, que és la responsable d’aportar la 

renovació de l’espècie, és considerada inferior» (p. 109).  

Amb tot aquests exemples, concloem aquest punt evidenciant l’interés de 

l’escriptora d’utilitzar la primera persona narrativa, ja siga deixant fluir tots els seus 

pensaments, ja siga adreçant-se voluntàriament al públic lector, tot oferint els 

raonaments i les reflexions dels protagonistes de la manera més directa possible.   

 

3.1.3.2.2 Multiperspectivisme 

 

L’estudiosa Gemma Redortra, en una entrevista que Isabel-Clara Simó li 

concedeix, ofereix la seua visió narratològica a propòsit de la narrativa de l’autora:  

la complexitat de la vostra obra, sobretot de ficció, en què hi ha una polifonia de veus. Sempre hi 

ha veus múltiples: els personatges s’expressen de diverses maneres, a vegades amb testimoni per 

escrit; a vegades, una part de la història l’explica un narrador, però després la veu narradora 

canvia. Aquesta polifonia fa que l’estructura no sigui simple i això deu agradar al públic perquè 

sou una autora molt llegida (REDORTRA, 2012: 116)  

Atenent a aquesta afirmació, observem com Isabel-Clara Simó dota la relació 

lector-narrador amb una confiança i una intimitat molt estreta, a més de reforçar l’opinió 

que a l’autora li agrada experimentar. Així, una de les tècniques narratives més 

utilitzades en les seues obres és el perspectivisme narratiu, ço és, la construcció del relat 
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des de múltiples punts de vista per tal d’enfocar la trama des de totes les òptiques 

possibles amb la intenció que el lector vaja lligant caps. L’autora, doncs, va guiant de la 

mà el lector i el passeja pels diversos viaranys inquietants de la trama.  

 Un dels contes més ben teixits dins aquesta tècnica és, sens dubte, «Melodrama 

alcoià» (BRE), en el qual se’ns descriu una història tràgica enfocada des de punts molt 

diversos i contradictoris,
267

 ja que el narrador va canviant de protagonista a mesura que 

va avançant el relat. L’amiga de Conxita, l’amic del Jacint, Conxita, l’Eulàlia i la mare 

de Conxita conformen aquest retaule de narradors que, oferint la seua opinió, ens 

mostren els fets així com els viuen, tot intentant desemmascarar el tràgic final de la jove 

Conxita. De tots els relats analitzats, és l’únic en què un gran nombre de protagonistes 

exerceixen el seu paper de narradors, potser suggerits per un sumari judicial que els ha 

obligat a recordar la història que es plasma en aquestes línies. Per tant, en aquest conte, i 

fent referència a la primera part del treball en què anunciàvem la classificació de 

Genette referent als tipus de narradors, l’escriptora barreja els narradors intradiegètics 

en heterodiegètics, és a dir, en protagonistes que que conten la història d’altres 

personatges i en homodiegètics, com ara la Conxita, que contarà la seua pròpia versió.  

 La resta de contes on podem trobar aquest multiperspectivisme narratiu 

destaquen per la seua dualitat, ja que les històries resten enfocades per dos protagonistes 

claus dins d’ells. Per exemple, el relat «Passa-t’ho bé, Reme» (DON) es divideix 

clarament amb la narració de les històries dels dos protagonistes del conte, la Reme, per 

una part, i el client, per una altra. De fet, la Reme ens mostra els seus sentiments més 

íntims a l’inici del conte tot relatant-nos les particularitats sexuals del seu client: «als 

primers esbufecs i xisclets em va fotre una hòstia que em va rebotar del llit. Jo ja anava 

a cridar ajuda [...] quan va i em fot una altra nata d’aquelles que et deixen muda i 

moixoni» (p. 54). Però el relat canvià de rumb quan pren la davantera en la narració el 

mateix client, tot explicant-nos la relació que hi manté amb la seua exdona: «jo a cap 

dona, però a cap, no li tolero fingiments» (p. 61). Destaquem també el canvi dràstic de 

focalització que s’hi produeix al conte «L’ocell» (ANG), en el qual s’intercalen amb 

mestresa dues històries paral·leles totalment diferents, però que comparteixen nom i 

espai: la de l’Oriol, un nen somniador que reflexiona sobre la maduresa i la de l’oriol, 
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vincularà el lector amb aquest protagonista.  
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un ocell petit que s’aventura a caçar cuquets per tal d’alimentar-se. Tots dos tenen 

pensaments diversos fins que arribem a l’escena final, la detonant d’unes conclusions 

sorpresives de tots dos personatges: l’un enveja l’animal per la possibilitat de volar, i 

l’altre enveja l’humà per la possibilitat de tenir mans i braços, que el permeta agafar així 

tota classe d’objectes.  

 Un altre conte que participa d’aquesta tècnica és l’escrit «M’agrada el teu pèl de 

barba» (HOM) on veiem que una mateixa història és vista des de punts contradictoris. 

En la primera part del relat observem la complicada situació que viuen el Berto i la seua 

parella, que ve donada pel temor que el primer d’ells experimenta a l’hora de confessar 

al món i, al mateix temps als seus pares, la seua condició d’homosexual. Per contra, a la 

segona part del conte, ens adonem que els pares tenen constància des de fa temps 

d’aquesta notícia, però també viuen angoixats perquè el seu fill no s’ha decidit mai a 

confessar-ho i, encara menys, a presentar-los la seua parella.  

 La diversitat de narradors, com hem comentat en el punt anterior, també apareix 

en els relats d’intercanvi epistolar, com ara «Mitjons tirats per terra» (HOM). Cal tindre 

en compte que, com diu Torras, ―en una carta hi cap tot; res no hi pot ser prohibit» 

(TORRAS 2006: 18) i, per tant, una possible carta d’amor es pot convertir en una carta de 

recriminació i d’acomiadament. Jaume i Tònia, els dos components d’un matrimoni que 

no s’avé, seran els dos interlocutors d’aquestes cartes i, per tant, oferiran el seu parer 

d’una relació que trontollava des de feia molts anys. Tres cartes conformen un relat on 

els punts de mira són totalment antagònics. Si el Jaume intenta convèncer la Tònia de la 

seua vàlua i la seua disponibilitat com a bon marit en la primera carta, tot enumerant els 

seus punts positius, en la segona és la Tònia qui li reconeix aquests punts, però al 

mateix temps li recorda que la passió s’havia esfumada amb l’aparició del Lluís, el qual 

li havia provocat una terratrèmol emocional molt impactant, oblidant l’avorriment i la 

monotonia en què s’havia postrat. El relat conclou amb una darrera epístola del Jaume, 

escrita amb un to d’ira i d’impotència molt preponderant, insultant-la i menypreant-la 

d’una manera covarda.  

 Per últim, afegim l’exemple del conte «Desig de desig» (HP) on figuren dues 

històries totalment independents i sense cap tipus de vincle. L’única cosa que les 

relaciona és la temàtica, ja que ambdues ordeixen el mateix fil argumental: l’augment 

del desig sexual provocat per l’aparició d’una nova persona en les seues vides. En la 
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primera d’elles, la protagonista és una dona que, provocada pel soci del marit, tracta de 

dissimular amb dificultats les escalfors que sent en el seu interior; en la segona, un 

home pateix el sotrac emocional amb la visió de la dona del seu amic, una jove italiana 

que irradia una bellesa fulgurant. Tots dos, apaivaguen la sed sexual de maneres 

totalment diferents: la primera ho fa tractant d’imaginar-se l’amant en l’acte sexual amb 

el seu marit; el segon ho fa acudint a un prostíbul, sentint-se orgullós de no haver traït la 

confiança del seu amic i haver comés una monstruositat. Aquesta tècnica utilitzada per 

Simó té una possible doble lectura, ja que ofereix la possibilitat de la comparació. Els 

humans, davant aquestes situacions incontrolables que patim, actuem d’una manera 

determinada, i les dones i els homes, segons l’escriptora, pensen i actuen de manera 

molt diferent, així com ho fan al relat, tot i que no s’ha de generalitzar mai.  

 Acabem aquest punt corroborant que Simó fa cas a una de les seues referències 

literàries, Virgínia Woolf, quan comentava que tot escriptor ha de saber posar-se en la 

pell de qualsevol personatge oblidant-se del seu sexe, així com afirmava la pròpia Simó:  

Virgínia Woolf, a Una cambra pròpia, ens diu: ―L’error més gruixut que pot cometre qualsevol 

persona que es proposi d’escriure és pensar en el seu sexe. És fatal ser només home o només 

dona, ras i curt; cal ser dona masculina o bé home femení. És fatal que una dona es repengi en 

cap mena de greuge, fins i tot que demani justícia per cap causa; que parli més com a dona 

conscient‖. (SIMÓ, 1992: 337-338) 

 

3.1.3.3 Personatges 

  

Un dels trets principals de la narrativa de Simó és, com diu Charlon (1999: 

20),
268

 que els personatges de les seues ficcions són individus corrents, banals i 

representatius de tots els grups socials amb qui tot lector pot identificar-se. És per això, 

que el lector se sent més a prop d’ells i crea un pacte amb l’escriptora a l’hora d’acostar-

se a la seua psicologia, tot sentint-se còmplices. Sobretot perquè allò que interessa a 

Simó és mostrar la cara més oculta de la seua personalitat i, així, poder oferir una 

confessió que, de vegades, frega la bogeria.  
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 Consulteu l’estudi de Charlon «Un pont entre les consciències: les ficcions d’Isabel-Clara Simó» 

(1999: 20). 
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Així, creiem convenient oferir una visió deductiva, a partir de l’anàlisi dels 

protagonistes dels contes de Simó, que desdiu allò que alguns estudiosos com Ezama 

Gil
269

 comentaven sobre l’evolució dels protagonistes dins els relats breus. En aquest 

sentit, exposaven que és habitual trobar-nos amb personatges plans, és a dir, amb 

individus que no evolucionen psicològicament a causa, sobretot, de la brevetat que ha 

de concedir el gènere. No és el cas dels relats de l’autora, ja que una grna majoria de 

personatges evolucionen dràsticament, afectats per un gran nombre de circumstàncies, 

esdevenint personatges rodons. La velocitat temporal amb què dota els relats Simó, pot 

ésser una de les grans causes d’aquest fet.  

 

3.1.3.3.1 Els vincles artístics i literaris 

  

Dins aquesta investigació, els comportaments i les circumstàncies que envolten 

els personatges seran analitzades detingudament. Donem pas a un conjunt de temàtiques 

classificades en diversos apartats. En el primer d’ells comentarem l’interés, voluntari o 

no, d’incloure personatges vinculats a les arts en general i a la literatura en particular en 

els seus contes. Observem també que no solemant és una qüestió que localitzem en la 

narrativa breu, sinó que també ho trobem en les seues novel·les, com ara El mossèn 

(1987), El mas del diable (1992), El professor de música (1998) o, més recentment, 

L’amant de Picasso (2015). Amb la voluntat de reivindicar l’art, a partir de l’ús literari 

d’artistes i escriptors com a personatges, l’autora construeix protagonistes més 

complexos farcits d’elements connotatius.
270

  

 Pel que fa als relats breus, destaca l’escrit «―Beatus Ille‖» (HP) que, en la seua 

part inicial, reprodueix una conversa entre amics sobre l’art de la pintura i el paper dels 

marxants. Entre d’altres aspectes es fa referència a un quadre de Joan Gris i, fins i tot, 

assistim a la definició de l’art des de l’òptica d’un enginyer:  
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 Així com comenta en el seu estudi El cuento de la prensa y otros cuentos. Aproximación al estudio del 

relato breve entre 1890 y 1900 (1992: 125). 
270

 La pròpia escriptora afirma que que les persones en general són molts complexes, però els artistes 

sobretot, ja que les seues ànimes intrincades són brillants i despertes (SIMÓ, 1996: 5). Aquest punt a més, 

ens servirá per a reafirmar una de les conclusions extretes en el treball de Memòria de Llicenciatura 

llegida el 19 de setembre del 2012 en la Universitat d’Alacant, la qual resava el gust de l’escriptora de 

reflexionar, debatre i reivindicar les manifestacions artístiques dins els seus escrits de no ficció.  
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–A veure si ho sé contestar com a enginyer. Suposem –dic suposem– que allò que fa que un 

producte sigui una obra d’art sigui una certa calidesa que sentim en mirar-lo. Aquell objecte és 

artístic en tant que nosaltres som capaços d’il·luminar-lo amb la nostra pròpia mirada. És a dir, 

que és la nostra mirada la que en fa una obra d’art. Per si sol, no és bell, ni és art. No és res [...] 

Calidesa: aquesta és la clau (p. 104) 

Observem, doncs, una preocupació per tal de definir l’art com a escena 

secundària del conte, ja que aquest debat acalorat no té cap vincle, o potser sí, amb la 

trama del conte. L’art pictòric també és analitzat des de la precarietat del pintor dins del 

relat «Penseu bé què demaneu: us ho podrien concedir» (HOM). En ell, un home que 

estrena vida de divorciat té el somni de ser un prestigiós pintor, ja que sense cap 

oportunitat de mostrar el seu talent, no podria evolucionar mai. El conte, està farcit d’un 

camp semàntic pictòric i d’unes referències mundials dins aquest art: «es va apartar uns 

passos de la tela, amb la paleta a l’esquerra i el pinzell a la dreta [...] De fet, el que 

estava fent –tantes hores de soledat, tantes teles desaprofitades!–, no tenia ni nom [...] 

Però era una cosa com un no figuratiu, tan lluny del figuratiu com de l’abstracte» (p. 

27).  

 El món del cinema també té cabuda dins dels contes de l’autora. De fet, molts 

personatges recorden pel·lícules, sèries o protagonistes que hauran influenciat en el seu 

comportament o els hauran colpit en algun moment de la seua vida. El conte «L’airet de 

matí, a Barcelona...» (EQM) és un niu de referències al món del cel·luloide. La 

protagonista parla en diverses ocasions de Clark Gable, Ingmar Bergman o Walt 

Disney. En el relat «Fobofòbia» (HP), el narrador, aquell malalt obsessionat en inculcar 

la por a les persones, reconeix la mediocritat amb què els directors de cinema tracten 

l’assumpte de la por, tan contradictori amb la realitat:  

A més, la por no pot fingir-se. ¿S’ha fixat en el cine, doctor? No saben res de res. A les escenes 

de por, si et tapes les orelles per no sentir la música de por i els crits de les víctimes, fa ganes de 

riure i tot, de tan fals que és. Veus la noia fent veure que està espantadíssima, i té els ulls normals 

[...] Com en aquelles escenes del cine en què un gos furiós s’abraona sobre algú, i tots podem 

veure que el gos mou la cua... No enganyem ningú. Bé, els babaus i els crèduls, sí. (p. 163)  

 La música adquireix també importància en diversos contes. Per una part, 

observem al relat «L’intocable» (HP) el plaer que un dels seus protagonistes 

experimenta quan escolta alguna sonata de Bach, tret que pot identificar-se 

autobiogràfic. Però, deixant a banda aquestes puntualitzacions, hi ha quatre contes en 
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què els seus protagonistes formen part d’aquest món des de tres òptiques ben 

diferenciades. Per una part, observem el comportament del protagonista del relat «On 

anirem a parar?» (HOM), una eminència musical d’edat avançada que desprén 

arrogància i vanitat provocada pel seu èxit mundial. Evidentment, l’artista reconeix que 

per a dedicar-se a la música, s’han de treballar hores i hores en solitud i és una feina 

vocacional a la qual no pot accedir qualsevol. El piano i la dolçor musical que 

desprenen l’harmonia de les seues tecles ofereix protagonisme en els relats «Veïns» 

(HOM) i «Conte de Nadal 25-26.12.2002». En el primer d’ells, la figura del músic està 

encarnat en un jove maniàtic, que segueix una rutina diària molt estricta, però que 

moltes vegades es deixa portar pels seus instints més amagats. En el segon d’ells, l’Àlia, 

una negreta immigrant que treballa de minyona per a una senyora vella i adinerada a 

Barcelona, queda encisada per la melodia celestial que sona a la sala a propòsit de la 

velleta, que toca el piano com els àngels. L’interés per aprendre, durà l’Àlia a 

sorprendre tot el veïnat quan, en un colp de sort, haja de demostrar el seu talent en una 

església, al temps que emula el propi Chopin.  

 Però si hi ha un relat on es demostra la constància i l’amor per l’art de la música, 

aquest és «Kreuzberg» (HP). En aquest conte s’analitza la formació d’un gran músic, 

encarnada en la trajectòria de la Christa, una jove de faccions virginals que, arrossegada 

per la disciplina fèrria d’una nissaga familiar de classe alta alemanya i per la rectitud de 

les acadèmies d’aquest país, assolirà un lloc important en una orquestra de renom. No 

obstant això, la Christa no és una adolescent normal. Al llarg del conte assistim a una 

bogeria amorosa de la protagonista cap al seu instrument, el violí. De fet, se sent segura 

quan el fa sonar i esdevé la seua taula de salvació davant una societat que l’angoixa, i 

sent un plaer que supera tots els límits imaginables. En aquest relat es mostra la 

capacitat innata dels músics i la relació tan estreta amb els seus instruments:  

Porta el violí, enfundat, a la mà. Com tots els músics, s’arrapa al seu instrument com si fos 

l’elixir de la vida. Un músic no canvia d’instrument per caprici, com qui canvia de cotxe o de 

marca de televisor, ni que hi hagi models millors que el seu. Si un dia cal canviar-lo, la cosa 

exigeix un sacrifici; és un mal tràngol, i fins i tot es mira amb suspicàcia el nou model. És 

realment molt curiosa, la relació que tenen els músics amb el seu instrument (p. 139)  

 Ara bé, de totes les manifestacions culturals, la literatura presenta el major 

nombre de referències. De fet, moltes de les seues reflexions literàries queden 

plasmades als relats en boca dels seus protagonistes, que esdevenen una mena d’alter 
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ego de la pròpia autora. Al conte «Un autobús i un vellet per càpita» (EQM) assistim a 

una conversa entre un grup de joves sobre diverses experiències que han tingut dins els 

autobusos relacionades amb els ancians. A poc a poc va canviant el to de la conversa i 

ens adonem que es tracta d’un grup de joves escriptors en català que s’hi reuneixen 

constantment per defensar els seus drets i reivindicar el paper de la llengua. Mitjançant 

diverses opinions sobre els correctors, sobre la unió dels escriptors als Països Catalans, 

sobre les seus obres escrites i sobre els articles periodístics, fa pensar que aquest conte 

és el més autobiogràfic de Simó, ja que reuneix molts aspectes de la seua vida real. Des 

de l’òptica de l’escriptor, hem de fer referència a personatges que ho volen ser, com ara 

un protagonista del relat «Engruna de res» (EQM), o el del Microconte 7 del recull de 

Perfils cruels, un literat que veu menyspreats els seus escrits i etiquetats com a banals o 

il·legibles per part del col·lectiu dels crítics, figures posades en tela de judici, juntament 

amb els editors. 

 A més, tenim la certesa que molts dels protagonistes encara mantenen inalterable 

el gust per la lectura. Per exemple, l’ancià protagonista del relat «Sense aturador» 

(EQM) admira Manuel de Pedrolo i ha llegit totes les seues novel·les i, a més, llig 

periòdicament els articles en premsa, fet pel qual recorda alguna frase èpica del Josep 

Maria Espinàs. L’historiador-narrador del conte «Història exemplar de Marina, 

Donzella de l’Olleria» (EQM) ens informa que Marina té predilecció per Jane Eyre i 

novel·les clàssiques com El Conde de Montecristo. Al conte «La bicicleta groga» 

(HOM) hi ha tot un reguitzell de referències als còmics de les quals el protagonista se 

sent atret: Sherlock Holmes, Superman, Nyx. I en Quim, protagonista ancià del relat 

«La màquina de fer petons» (TAG) té una feblesa: «sis o set d’autors catalans, sobretot 

Pla, que relaxa llegir-lo i a més fa somriure, plàcidament. Llegir Pla és com cometre una 

entremaliadura» (p. 72). Al conte «Mirall en fuga» (HP) hi ha una constant en totes les 

seues històries: tot l’embalum de personatges que apareixen al conte, tant se val si són 

actuals o de segles llunyans, tenen la passió, o la curiositat, de llegir històries. Així com 

també la té la protagonista del relat «Ja t’ho deia jo» (DON) que es veu recriminada per 

una mare que no entén com poden llegir tant aquesta joventut: «a tu no t’agrada res. 

Això sí: els maleïts llibres. Ja veus per què t’han servit, tants llibres i tanta murga» (p. 

135). La mare critica la filla, que ha estat abandonada pel marit, i la culpa d’estar llegint 

sempre. 
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 Així, podem deduir que Simó aprofita l’avinentesa de perfilar tanta diversitat de 

personatges per tal d’acostar-los a les diferents manifestacions artístiques. Observem 

com, un personatge com la Sílvia, del conte «―Alfonso‖» (HP), una dona elegant i que 

en cert moment de la seua vida decideix contractar els serveis d’un prostitut, sent una 

dèria especial per la música en general, pels concerts i l’òpera en particular, per la 

pintura i per l’arquitectura. Té una sensibilitat tan vinculada a les manifestacions 

artístiques que, fins i tot, el seu prostitut acaba interessant-se’n. La dona narradora i 

protagonista del relat «Amor de mare» (DON) fa referència a una dona poderosa cap del 

clan de la família, la qual només té una exigència: sempre vol rebre com a regals obres 

d’art. Per últim, aquell personatge que embogeix al conte «Dibuixant Maria» (HOM) és 

un professor que queda esmaperdut amb la imatge de la nove verge de l’església del 

poble. Aquest senyor imparteix l’assignatura d’Història de l’Art.   

Seguint amb aquest fil artístic, cal esmentar les relacions que els personatges i 

els relats de l’autora mantenen amb el món del cinema i de la televisió. Isabel-Clara 

Simó deia en un escrit assagístic que tots «nosaltres hem nascut en el món del cinema, 

hem estat pastat amb imatges, amb gestos, amb frases, amb actituds que hem xuclat de 

la pantalla. Potser, fins i tot, hi hem après a estimar, a besar, a lluitar... i, sobretot, a 

somiar» (SIMÓ, 2001: 5). És per això, que un dels grans trets que caracteritzen la 

societat contemporània que descriu, tant en l’obra de no ficció, així com diu Ivan 

Gisbert en el seu article (GISBERT, 2015c), com en la seua narrativa, és la flagrant 

influència que els mitjans de comunicació mantenen sobre ella, especialment la televisió 

i el cinema. Observem així el comportament de la narradora del relat «Engruna de res» 

(EQM) quan fa referència a les muses de la gran pantalla, tan espectaculars físicament: 

«I si vas al cinema i veus aquelles preciositats de dones, pitjor encara» (p. 22). Al relat 

«L’airet de matí, a Barcelona...» (EQM) les referències al món del cel·luloide són 

contínues. Per una part la comparació amb la vida real amb els personatges ficticis: 

«sembla un xèrif de pel·lícula de l’oest» (p. 143); per altra, la narradora protagonista 

utilitza mites del cinema per tal d’expressar les seues sensacions: «els xicots ben 

plantats no m’agraden. El Clark Gable em fa venir ganes de córrer» (p. 170); per un 

altre, l’afinitat cap a personalitats il·lustres d’aquest art provoca una il·lusió en la 

narradora: «però quan en Nel m’ha dit, tot rialler, apa, no t’enfadis, que en el fons és el 

prestigi d’en Bergman el que ens fa rumiar tant, jo m’he posat com un gínjol» (p. 174); 

i, per últim, observem el recurs d’acudir a les sales del cinema per tal de tractar de 
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desconnectar de la dura realitat i evadir-se’n: «marxà al cinema a veure una pel·lícula de 

Walt Disney» (p. 187). Així, fixem-nos que aquest degoteig de pinzellades de l’art del 

cinema en un mateix relat ens informa de la importància i dels vincles tan forts entre la 

realitat i la ficció.  

 Recorrem al conte «Un autobús i un vellet per càpita» (EQM) per tal d’observar 

en boca dels seus protagonistes el simbolisme i l’influx dominant que la televisió 

exerceix sobre els seus televidents: «–No: el millor signe és la televisió. –La televisió? –

digué l’Elies, displicent. –No creguis, que ara fan uns anuncis que...» (p. 54). Cal 

recordar que quan Simó escriu aquest relat s’acaba la dècada dels setanta i, com a 

directora d’una revista de prestigi com és Canigó, la premsa escrita té el repte de fer 

front l’auge progressiu del mitjà de comunicació televisiu. Unes pàgines més avant, en 

el mateix relat, reafirma la importància de la televisió, quan un dels protagonistes 

descriu la notícia que ha vist al telediari, tot actualitzant els seus companys: «–Sabeu 

què ha dit avui la televisió? Al Telediario, va i surt en José Luis Barcelona, des de 

Barcelona, i diu: «El Decret d’Ensenyament del Català no ha sortit encara al B.O.E., 

malgrat haver estat aprovat en Consell de Ministres fa quinze dies. Aquest ha estat 

l’acord a què han arribat el ministre d’Educació, Don Íñigo Cavero, i el president de la 

Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas...» (p. 57).  

 Els contes de Simó desprenen certes conclusions sobre el món del cinema que 

els seus protagonistes corroboren. Per exemple, el poder de la gran pantalla per 

consolidar modes i establir els seus mites com a models que calen seguir, com per 

exemple al relat «Melodrama alcoià» (BRE) quan la narradora confessa: ―aleshores el 

que a mi m’agradava era una cabellera llarga i sense ondes. Però la Kim Novak 

s’acabava de posar de moda i havia demostrat al món sencer que el cabell curt és tan 

sexy com el llarg» (p. 64); la gran influència del cinema en la psicologia de les persones, 

observat en la reacció de la Pilar, protagonista del conte «Alcoi-Nova York» (ALC-

NVY) quan assegura que en la vida real va experimentar una cosa semblant a un 

personatge fictici: «em va passar pel cap aquella pel·lícula tan colpidora que em va 

donar malsons una setmana sencera, Johnny cogió su fusil, que és la història d’un soldat 

que quan es desperta d’una explosió va adonant-se que no té cames, ni braços, ni 

cara...» (p. 8); el cinema com a propagandístic turístic, com observem al mateix relat 

«Alcoi-Nova York» (ALC-NVY) quan la Pilar analitza i compara la Nova York en què 

viu actualment i la Nova York que ha vist un miler de vegades en la televisió; o l’ús del 



169 

 

cinema com a evasió de la realitat, com l’entén la Leonor, del conte «―T’estimo, 

Leonor‖» (DON), o com el gaudeixen mare i fill de l’escrit «Tu sí que m’estimes oi que 

sí?» (ALC-NVY) quan contemplen les pel·lícules tots dos, sense la companyia d’un 

pare pervers: «els ulls d’en Marc s’aturen com encantats. Recorda ara una pel·lícula que 

veié a la televisió, amb la mare» (p. 128).  

 Abans hem comentat els forts vincles que mantenen realitat i ficció televisiva o 

cinematogràfica. Simó ja ho comentava al 2001: «la història del cinema és la nostra 

història més íntima. Una història compartida per les generacions que han ocupat els 

darrers cent anys. Pública i secreta. Pròpia i aliena. De vegades he pensat que 

Hollywood va ensenyar els marits europeus que a la muller se li havia de dir ―estimada, 

vine‖ en lloc de ―tu, vine‖, i que eixugar els plats no ho fa poc home (SIMÓ 2001: 5). 

Considerem que aquesta teoria s’adequa perfectament al comportament de molts dels 

seus personatges i que, a més, es manté inalterable a l’actualitat. Als contes observem 

un munt de comparacions amb les actuacions dels seus protagonistes, ja siga amb actors 

(«vaig fer uns gemecs que ni la Sharon Stone», al relat «Passa-t’ho bé, Reme» (DON), 

p.56) o també amb els altres protagonistes, els de les pel·lícules («sembla la infermera 

d’Algú va volar sobre el niu del cucut: impassible», al conte «L’àvia Sixta» (DON), p. 

105), ja que com diu Simó, als humans sempre ens ha agradat somniar que érem alguns 

dels protagonistes de les pel·lícules: «com quan érem infants i, tot menjant tramussos, 

somiàvem que érem Charlton Heston guanyant la cursa de quadrigues de Ben-Hur...» 

(SIMÓ, 2001: 5). Alguns dels protagonistes confessen al lector el poder colpidor de les 

pel·lícules, causant de sotracs emocionals de gran tonatge, com confessa la Laura del 

relat «El garatge» (TAG): «la pel·lícula la interpretava Ingrid Bergman i un cop que 

l’havies vista ja no la podies oblidar» (p. 67). Altres protagonistes fan seues frases 

mítiques del cinema per tal de transportar-les a la vida real, així com ocorre al conte «La 

felicitat d’Èdip» (BRE): «I que si s’hi negava, tant se valia, perquè també s’hi casaria, 

amb la Fau –―a qui vull com si el destí ens hagués reservat l’un per l’altre‖, que és una 

frase que havia sentit en una pel·lícula–» (p. 105). I uns altres, s’ensenyen a fer coses 

quotidianes gràcies a allò que han vist a les pel·lícules, com ara el xiquet protagonista 

del relat «Tu sí que m’estimes, oi que sí?» (ALC-NVY), que s’ensenya a tallar els 

cables dels frens dels cotxes i ho posa en pràctica en la seua realitat.  

 Aquest darrer fet demostra que el cinema no és només per als adults. Els infants 

i els adolescents abracen un col·lectiu molt influenciat pel món del cel·luloide. Simó 
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ens ho confessa en un article referent a la seua infantesa: «mai no m’he pogut traure del 

pou més ocult de l’ànima l’ambigüitat de sentiments que m’arribaven: per una banda el 

plaer, físic i tot, de veure una pel·lícula, i, alhora, el desassossec de saber que l’endemà 

era dilluns i no tenia els deures acabats...» (SIMÓ, 2001: 5). Seguint amb aquest aspecte, 

fixem-nos en el jove protagonista del conte «La màquina de fer petons» (TAG) quan ens 

recorda tots els noms de les sèries de ciència-ficció recitades a viva veu per remarcar el 

seu gust per aquest tipus de programes: «molt —i el noi somriu i comença a citar noms 

de sèries—: Torchwood, The Walking Dead, Game of Thrones, True Blood, Falling 

Skies, Red Faction…» (p. 81). Però el cas més dramàtic d’aquest vessant el trobem al 

relat «La cosina Amàlia» (DON), en el qual una adolescent és tractada per un 

especialista per tal de tenir cura d’una greu malaltia causada per la visió de la seua 

cosina i per les influències que la jove absorbeix del cinema, dins el qual només solen 

aparèixer actrius belles i primes.  

Amb tot, aquest punt ajuda a entreveure que Simó al·ludeix al paper dels mitjans 

televisius com a un dels aspectes que més actua i influeix sobre la nostra societat, ja que 

hom té la tendència de mirar-se al mirall del plasma per tal d’evocar les seues 

sensacions i, sobretot, de l’encís del món del cinema capaç de submergir els éssers 

humans en uns somnis que els desconnecten de la més dura realitat: «ens semblarà 

veure que un gegantí The End ens torna a la realitat de cada dia» (SIMÓ, 2001: 5). Però, 

sobretot, farem referència a una altra sentència de l’escriptora que reconeix que els 

escriptors de la meitat del segle XX són escriptors cinematogràfics «perquè hem vist 

tant de cine que descrivim els gestos que ell fa amb el cap, o que ella es gira i porta aquí 

no sé què […] És a dir, que descrivim el moviment com no ho feien els nostres 

antecessors, i això passa perquè hem vist molt de cine» (JÁTIVA 2013: 6).  

 

3.1.3.3.2 Els canvis de rol 

  

Pel que fa aquest punt, en primer lloc cal tindre en compte l’exposició que 

realitzava el crític Brandi Reissenweber, quan comentava que: 

No hay nada más aburrido, desde el punto de vista narrativo, que un personaje que actúa igual 

que miles de personajes que conocemos y que muestran una única faceta de su carácter y la más 

previsible: la abuela amable, el conserje siniestro, el paciente heroico. Es muy fácil caer en esta 
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trampa porque también lo es clasificar a las personas como prototipos (REISSENWEBER, 2003: 

87).  

Aquesta seria una de les raons per les quals Simó utilitza el canvi de rols dels 

protagonistes amb la finalitat de trencar els motlles i de demostrar l’interés per ser 

innovadora. Gran quantitat de protagonistes estan encasellats d’antuvi amb una funció 

determinada a causa de factors externs com ara l’edat, la sexualitat o la procedència 

familiar, entre d’altres aspectes, però tot tendirà a canviar. Així, no és estrany trobar-nos 

al relat «El professor de gramàtica» (ALC-NVY) un alumne que renya el professor, que 

l’angoixa i que el deixa sense paraules, tot i les reflexions inicials de l’adult, el qual se 

sentia totalment superior a ells: «ell era ben capaç de dominar aquells marrecs, de fer-

los seus i d’imposar-s’hi. [...] Reflexionà: «Sóc més intel·ligent, sóc més culte i sóc un 

adult. No és amb crits ni amb renys com els podré, sinó amb persuasió i amb l’arma que 

sembla la predilecta d’ells: la ironia» (p. 74).  

 Aquest aspecte del canvi de rols adquireix un to reivindicatiu quan els 

protagonistes esdevenen dones que realitzen papers o accions típiques d’una societat 

masclista, sense por a les reaccions. Per exemple, al relat «―T’estimo, Leonor‖» (DON) 

observem com la dona és qui porta la veu cantant en un matrimoni destructiu que 

destaca per la feblesa de l’home sotmés a una dura repressió per part d’ella. La pròpia 

protagonista li ho confessa a aquella dona anònima que troba a les portes del quiròfan: 

«Sí, pobret, n’està molt, de mi. Sí, pobret [...] És... aquesta cara... d’humilitat. No ho sé. 

Com si li fes un favor només per existir [...] Està penjat, penjat. Ja puc fer totes les 

animalades que vulgui: ell, com un gos, als meus peus» (p. 171). Esmentarem també un 

cas molt semblant que es descriu al conte «Mitjons tirats per terra» (HOM), ja que la 

dona ha estat qui ha decidit abandonar el seu marit i arriscant-se així a emprendre el seu 

futur amb llibertat. Per contra, el Jaume, que pensava que ho tenia tot molt controlat, no 

sabrà reconduir la situació i es veurà abocat al desastre.  

Un altre cas sorprenent que destaquem amb aquest aspecte és el que s’esdevé al 

relat «El pes de la cultura» (HOM) en el qual una jove és rebuda pel seu director de tesi 

en el seu despatx i, després d’uns instants, inicia un ritual de provocació que 

desembocarà en un acte sexual on ella sembla intimidar i forçar l’home indefens. Amb 

aquesta situació, xisclarà i el delatarà com un violador. Fixem-nos també com el 

protagonista del conte «La desgràcia de ser home» (HOM) s’atreveix a sentenciar una 

frase que resumeix molt bé allò que experimenta respecte a aquest assumpte: «Hem 



172 

 

passat de ser els reis del mambo, com el meu pare, que al cel sia, a culpables a priori. 

És que ho contes i no s’ho creu ningú: has de ser destre, en tot; tant se val si en ta puta 

vida has canviat una bombeta, de sobte, la il·luminació domèstica és cosa teva» (p. 9). 

És evident que els relats de Simó desprenen una essència que reflecteix el poder femení 

real, les ànsies de llibertat, la rebel·lia i la desobediència de les dones que, moltes 

vegades, no és ben vist per gran part d’una societat masclista.  

 El relat «La presidenta» (DON) confirma aquesta idea, ja que la seua 

protagonista, la Magdalena, exerceix com a directora d’una empresa, lloc catalogat com 

a baronívol, així com afirma l’estudiosa Maria Dolors Bermejo:  

Per altra banda trobem en el conte titulat ―La presidenta‖ (Dones) la figura de la dona en un lloc 

tradicionalment masculí com és el poder directiu d’una empresa. Tenim una economista 

preocupada per exercir el poder i el control com ho han fet sempre els homes. L’afany per tenir 

el poder es demostra clarament en un consell d’administració on ella acaba cridant a tothom 

perquè les coses no funcionen bé. Amb aquest acte ―la presidenta‖ consolida el seu poder i la 

seua posició dins l’empresa tot i que després se’ns presente plorant al seu despatx (BERMEJO, 

2000: 11) 

 Un altre conte ben exemplificador d’aquesta teoria és el conte «De teves a 

meves» (HOM) en el qual observarem que la dona té la llibertat per a realitzar qualsevol 

acte al mateix nivell que l’home. De fet, al llarg de tot l’argument assistim als 

pensaments més obscens i masclistes d’un home que és infidel al seu matrimoni i fa tot 

el possible per dissimular-ho. Però el conte pega un tomb de tres-cents seixanta graus 

quan, a l’endemà, tots dos, marit i muller, es desperten sota un silenci sepulcral i es 

regalen el mateix obsequi com a penitència dels seus pecats, destapant així la infidelitat 

d’ella. 

 De fet, el paper de la dona en els contes de Simó és tan important que l’ancià 

protagonista del relat «Les anques de la meva dona» (HOM), davant la seua absència, es 

col·loca el davantal i inicia un moviment d’imitació d’ella per tal d’intentar recordar la 

seua presència i els moments satisfactoris que li proporcionava mentre escurava a la 

pica. Així ho llegim al conte: «Cada dia igual: ella es posava a rentar els plats i jo seia a 

la butaqueta a llegir el diari [...] em relliscava una mica de saliva per la barbeta. Quan 

em despertava, la meva dona encara rentava plats» (p. 59). L’escrit, tot i desprendre 

trets masclistes pel paper de la dona, esdevé alhora un al·legat de les dones treballadores 
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i constants, que des de sempre han treballat a casa i, només amb la seua pèrdua, es 

valoren els seus esforços.  

 Per concloure aquest apartat de canvi de rols, oferirem la visió que es desprén de 

dos relats ben diferenciats per tal d’exposar aquesta tècnica tan utilitzada per l’autora. 

En primer lloc destacarem els pensaments dels protagonistes del relat «L’ocell» (ANG), 

és a dir, allò que opinen l’Oriol nen i l’oriol ocell. El primer d’ells desitjaria ser l’ocell i 

poder enlairar-se lluny amb total llibertat; el segon, observant els trets dels humans, 

enveja la posició del nen i també anhelaria un canvi: «L’oriol mira aquell enorme i 

perillosíssim espècimen i reflexiona: qui fos humà i pogués tenir braços i pogués trencar 

tota mena de coses amb els dits! És una presó, això d’estar lligat a unes estúpides ales. 

A mi, fa, doneu-me unes mans i em sentiré lliure com l’aire del cel i els núvols que hi 

pengen encantats» (p. 98). Com a exemple més aclaridor, vegem el conte «Què has fet 

aquest estiu» (HOM), en el qual el lector pot examinar la figura dels dos protagonistes 

masculins que hi intervenen: per una banda, l’home que descriu l’infant de la redacció, 

és a dir, son pare que, en un principi, sembla un home pacífic i familiar però finalment 

esdevé un monstre maltractador; per l’altra, el policia que llig la redacció, en principi un 

home rude i dur, esdevé un home sensible i feble a les atrocitats, com així ho demostren 

les llàgrimes vessades damunt dels papers de la redacció. 

 

 

3.1.3.3.3 Les relacions humanes 

 

 Si hi ha algun aspecte totalment reiteratiu en els relats de l’autora aquest és 

l’anàlisi profunda i, sovint catastròfica, de les relacions entre éssers humans, sobretot, 

les amoroses. L’autora, que segueix les passes dels col·legues generacionals dels 

setanta, ens dibuixa aquest lligam com una rutina avorrida, sovint incomunicada i, 

sobretot, esclavitzada. La necessitat de llibertat que la gran majoria de protagonistes 

dels seus contes demostren esdevindrà el detonant del desgast i del trencament definitiu 

de molts vincles amorosos.  

 



174 

 

a) Les relacions en parella  

 

L’ambient urbà és un escenari propici per a descriure el declivi progressiu que 

molts matrimonis i moltes relacions de parella pateixen diàriament. En contraposició 

amb l’escenari rural, hi ha molts factors que influeixen en aquest trencament, sobtat o 

preparat, que tants sentiments desperten: alegria, depressió, felicitat, llibertat o pànic, 

entre d’altres. D’entre aquests factors influents podem afegir, per exemple, la inclusió 

de la dona al món laboral, l’estrès diari angoixant, la gelosia, l’adquisició econòmica, la 

diversitat de possibilitats en el temps lliure o les noves tecnologies. Simó ha sabut 

plasmar amb claredat les visions més catastrofistes amb d’altres més optimistes d’uns 

personatges que viuen en un món on pesen molt les convencions socials amb què hem 

estat educats des de la infantesa. De fet, com comenta en un dels seus escritss 

assagístics: «al llarg de la meva formació –al llarg de la formació d’una gran majoria de 

dones– havia anat rebent un determinat missatge amb una determinada insistència: que 

l’objectiu i la realització d’una dona rau en el matrimoni. Que el matrimoni, a més, 

representa un status alliberador: de ser un apèndix familiar, la jove, en casar-se, esdevé 

una mestressa» (SIMÓ, 1978: 147). Els relats tracten de demostrar ben bé el contrari, per 

tal de desmuntar aquest atavisme.  

 De tots aquests exemples destaquem aquells que tenen a veure amb la fugida del 

marit, a conseqüència d’una relació convulsa que ha acabat amb divorci, fet que 

confirma el que comentava Charlon a propòsit de les constants temàtiques de les 

escriptores catalanes a les darreries de segle: «un altre tret característic del 

comportament masculí és el de crear un sentiment d’inseguretat en la parella tot deixant 

caure el dubte o l’amenaça d’un abandonament eventual» (CHARLON, 1990: 141). Això 

li ocorre a la protagonista del conte «Engruna de res» (EQM), la qual ens confessa que, 

després de prenyar-la i tenir un nen, l’home l’abandonà i desaparegué misteriosament. A 

més, a una amiga li comentà que després intentà refer la seua vida, amb una nova 

relació amb un home que no estimava i amb qui tingué un altre fill. Aquest darrer marit 

morí, suposadament de tristesa i la dona s’enfrontava amb un terrible destí: la solitud. 

Una cosa semblant des de l’altre punt de vista, el masculí, li ocorre al protagonista del 

relat «Penseu bé què demaneu: us ho podrien concedir» (HOM), ja que decideix 

separar-se de la seua esposa pel fet de dedicar-se exclusivament a la seua vocació, la 
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pintura i emprendre una vida de llibertat, ja que no suporta l’esclavitud a què estava 

sotmés.  

Ara bé, de totes aquestes separacions, disposem d’alguns exemples que 

manifesten el dolor de les víctimes, és a dir, de les persones que són abandonades de 

manera sobtada, de vegades sense donar cap explicació. Això li ocorre a la jove 

Magdalena del relat «Monsieur ―L’ocell‖» (BRE), que, després de mantenir sexe amb 

un home madur i de nacionalitat francesa, aquest decideix remetre-li una carta 

explicant-li breument la decisió de tornar a França, abandonant-la a la seua sort, fet que 

augmenta la ira de la nostra protagonista, així com explica Charlon: «la violència de 

Magdalena (Monsieur l'ocell) [...] no adoba la frustració, l'amargor, ni el dolor 

provocats per l'abandó o la traïció del que les protagonistes estimaven, i de qui es 

pensaven estimades» (CHARLON, 1999: 21). Però als contes de Simó, també les dones 

prenen protagonisme i decideixen trencar amb els matrimonis desficiosos i avorrits. 

Així ho comenta la Tònia, al relat «Mitjons tirats per terra» (HOM), quan decideix 

abandonar el seu marit per dos motius ben diferents: la monotonia i l’alegria que li dóna 

el seu amant. Ara és ell el qui no accepta la separació i li escriu una carta oferint-li el 

seu punt de vista: «Perquè em fa l’efecte que aquesta separació nostra és un error [...] en 

aquesta separació, jo n’he estat la víctima» (p. 97). Per últim, observem un altre 

abandonament sobtat al Microconte 9 de la compilació de Tota aquesta gent quan un 

jove cambrer addueix que la seua parella l’ha abandonat perquè és lent, cobra poc i no 

és capaç de fer-la contenta.  

 Uns altres matrimonis, després de rompre la seua unió, experimenten un final 

més tràgic a conseqüència d’uns comportaments violents que, moltes vegades, vénen de 

temps passats. Per exemple, el cas de la petita Eva al relat «La nevera» (ANG), el qual 

sorprèn per l’esfereïdora història d’una mare i d’una filla que malviuen en una caravana 

a conseqüència d’una relació tempestuosa entre els pares de la nena. O també el cas 

d’Amanda i el seu marit, que ha provocat un final tràgic: l’assassinat d’ell, així com 

exposa Carles Cortés: «una narració sobre l’estratègia d’una dona gelosa que intenta 

acabar amb el seu marit» (CORTÉS, 1999:17). També la dona mata al marit al relat «El 

naixement de Gorgona» (BRE), en aquest cas esdevingut per una reacció automàtica. 

També hi ha un altre final trist i desolador al conte «La fi del món» (HOM), en el qual 

el fracàs d’un matrimoni ha provocat que la dona tinga enveja de la relació del marit 
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amb la filla d’ambdós i, per tant, li furte la custòdia absoluta inventant-se una història 

cruel.  

 Òbviament, moltes d’aquestes separacions vénen provocades per les infidelitats, 

més comunes en els mascles, tot recordant allò que ens comentava Anne Charlon 

referent a la generació d’escriptores de les darreries de segle XX: «la infidelitat 

masculina apareix com una dada inevitable de la vida conjugal» (CHARLON, 1990: 141). 

Per exemple, recordem la Cari del relat «Xirigueig» (HP), que fracassa estrepitosament 

amb la seua parella, que tenia una relació paral·lela amb la seua millor amiga, la Milena. 

Una altra traïció ben cruel és aquella que descobrim al conte «D’oca a oca» (HP), que a 

més, és descoberta per Patricia J., la qual se n’adona de la infidelitat del marit amb una 

amant. El dolor encara és més fort quan aquesta senyora s’atreveix a acudir al funeral de 

l’home que totes dues compartien. La Viqui, del relat «La revenja», també ha estat 

enganyada per la seua parella, fet pel qual ha decidit traçar un pla de venjança que acabe 

amb l’angoixa que l’aclapara. Però si hi ha un conte on s’escenifica a la perfecció el 

desgast matrimonial, la incomunicació i la infidelitat, aquest és «De teves a meves» 

(HOM). En ell, el lector presencia la infidelitat del marit que, després de sentir-se 

penedit d’aquest acte, decideix esborrar cap rastre olfactiu a més de comprar-li a 

l’endemà un regal a la seua muller. Amb tot, la dona té la mateixa pensada i tots dos se 

senten avergonyits.  

 A banda de les infidelitats, hi ha d’altres raons que esdevenen el detonant 

d’aquesta desunió. Per exemple, les incomprensions i les incompatibilitats amb les 

parelles que, després d’uns anys de convivència no s’avenen com cal. És el cas 

exemplificat al relat «Veïns» (HOM), dins el qual assistim al naixement curiós d’una 

relació i al trencament de la mateixa, ja que hi ha una diferència abismal entre tots dos: 

ell, una persona maniàtica i pulcra; ella, festera i desordenada. Aquest conte, per tant, 

trenca amb aquell refrany que assegura que els pols oposats s’atrauen. Un altre 

matrimoni sembla anar a la deriva a causa d’un assumpte candent: la preocupació pel 

seu físic. Al relat «No m’agrada la meva dona» (HOM) observem un home que té cura, 

quasi obsessió, del seu cos, mentre que la seua dona és molt mandrosa i apàtica. Afegim 

un darrer exemple, aquell que s’escau al relat «La bèstia», en el qual assistim a la 

incapacitat del Bru d’entendre la Nora, que cau en una forta depressió després d’avortar. 

Mentre que Bru s’ho pren d’una manera més suau, a la Nora el sentiment de ser mare li 
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supera i desencadena tot un seguit de factors que els duran a una situació molt 

complicada de fer front.  

 Abans comentàvem que hi ha en la nostra societat tot un seguit de convencions i 

de regles no escrites que, involuntàriament o no, coarten la nostra llibertat i afecten 

d’una manera o d’una altra a l’hora de mantindre una relació, sobretot per prejudicis i 

convencionalismes. En aquests casos afegim primerament el cas de la parella 

homosexual del relat «M’agrada el teu pèl de barba», el qual es veu sotmés a una crisi 

de parella perquè un d’ells encara no ha pogut fer front al pas de confessar la seua 

condició sexual als seus pares, per por a la seua reacció. També es veuen abocats a un 

camí ple de traves els joves del conte «El somni de Plató», els quals són aconsellats i 

obligats a trencar amb aquesta bogeria, ja que un jove botiguer català no pot festejar 

amb una jove xinesa, filla d’un immigrant que està rivalitzant amb el petit comerç urbà. 

Per últim, i exemplificant en animals les convencions amb els humans, assistim a un 

altre acte dictatorial al relat «HIIHNIIH», ja que les imposicions establertes per tot el 

regne animal prohibeixen taxativament les relacions entre espècies diferents, en aquest 

cas entre un zebra i una gasela joves.  

 Però d’entre tots aquests motius claus en les separacions i declivis que hem 

presenciat, destaca un majoritàriament: la recerca de la felicitat. No podem entendre la 

separació de Renzo i Eurídice al conte «Illia» (HP) sense posar-nos en la pell d’ella, ja 

que decideix trencar el vincle amb el seu marit perquè aquest no ha superat, ni superarà, 

la mort del seu fill i, per tant, se sent arrossegada a un pou fosc i sense sortida. Eurídice 

no té la intenció de seguir aquest camí de lamentacions i frustracions. Un altre 

matrimoni es trenca al relat «Ja t’ho deia jo» (DON), ja que el protagonista decideix 

trencar amb la seua esposa per tal de tindre la llibertat de confessar la seua 

homosexualitat i viure una vida totalment diferent. També la Laura pren la decisió de no 

poder conviure amb la seua parella en casa, ja que se sent abatuda dins aquestes parets, 

que han vist tanta felicitat de l’anterior relació. Aquesta angoixa li barrarà el pas de la 

felicitat a la nova parella. Un últim exemple de trencament per a la recerca de la felicitat 

l’observem al conte «La frontera» (TAG), en el qual un docent interí se sent deslliurat 

amb la nova vida de fadrí, després d’haver-se sentit martiritzat per la Lídia, una dona 

cruel i despietada. De fet li dedica aquest pensament a l’inici del relat: «Em pregunto 

quina memòria antiga té la Lídia, i d’on va heretar la seva habilitat per destruir una 

persona amb qui havia compartit sucs i sospirs, ni d’on li venia la sàdica alegria de 
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derrotar fins a fer sagnar l’enemic» (p. 156). El pensament de l’home ve a confirmar 

allò que ens confirmava irònicament Simó a propòsit dels trets que socialment 

caracteritzen les dones:  

les dones són perilloses perquè totes [...] totes tenen un atribut comú: que totes volen pispar els 

diners als homes. Estem totes preparades des d’un punt de vista biològic, per agafar diners als 

homes, d’una manera mes moral o menys, però sempre acabem pispant-los els diners. Per què? 

Perquè hem nascut totes cobejoses, avaricioses i som indolents. Som gandules. Això és com som 

de natura. Nosaltres només volem joies i una vida de plaer i mandra. (SIMÓ, 1992b: 95) 

 És evident que la visió que ofereix Simó dels matrimonis i la seua convivència 

ofereixen traces catastrofistes. Si no acaben trencant-se definitivament, les crisis que els 

assoten i la infelicitat que mostren els seus components poden ser una causa de tortura 

contínua que podrien evitar. De fet, afegim uns altres exemples que mostren el seu 

desencís dins el matrimoni, com per exemple el relat «Si m’estimessis...» (DON), en el 

qual la Laia pensa que el seu matrimoni ha perdut la passió i el seu marit ja no l’estima. 

Tot i això, la Laia desitja oferir una imatge de matrimoni feliç als seus pares, però la 

realitat és una altra molt més crua, ja que cap dels dos ho és. Tampoc són feliços dins 

dels seus matrimonis els dos homes que es reuneixen a l’Atómico, dins del conte 

homònim de la compilació Homes. Després d’evocar i d’enyorar la seua joventut en 

aquest local emblemàtic, cap dels dos s’atreveix a confessar la seua decepció, fins que 

l’alcohol fa la seua funció i acaba tombant els murs de contenció de la vergonya. Per 

últim, afegim un cas destacable, el de l’home protagonista del relat «L’anell» (HOM), el 

qual confirma el deteriorament del seu matrimoni i intenta aprofitar la llibertat que li 

proporciona la malaltia de la seua dona Glòria, ingressada en l’hospital. L’home tractarà 

de fer el que li vinga en gana i balafiarà una gran quantitat de diners perquè aquest dia 

ningú podrà controlar-lo.  

 Com hem comentat en el punt anterior, els contes de Simó es caracteritzen per 

mostrar una reflexió bastant pessimista sobre les relacions en parella.
271

 Amb aquesta 

intenció, l’escriptora farà aparèixer una tercera persona per tal de desestabilitzar més 
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 Recordem que aquesta visió catastrófica de les relacions en parella i dels matrimonis que ofereix Simó 

té precedents, per exemple, en els relats de Mercè Rodoreda, fet que comparteixen amb dos grans 

referents: Virginia Woolf i Katherine Mansfield, així com ens confirma Montserrat Palau: «La visió 

negativa de l’amor i del matrimoni és un tema que comparteixen […] En les seves obres, homes i dones 

viuran en companyia aparent, però sempre solitaris […] Els homes són, en les narracions de Mansfield i 

Rodoreda –i també Woolf –maldestres, sentimentalment ineptes, cruels, engañosos, necis, pomposos, 

tirànics, cobdiciosos, autoenganyats, insensibles i decepcionants» (PALAU, 1997: 82). 
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aquesta unió. La inclusió d’aquest nou individu irromprà en una relació, o bé 

consolidada, o bé decaiguda, per tal d’enderrocar-la definitivament. Ara bé, a Simó li 

agrada experimentar, i, de vegades, els triangles amorosos presenten uns trets molt 

particulars. No oblidem el relat «L’airet de matí, a Barcelona...» (EQM), dins el qual 

una dona madura, en estat de viduïtat, s’apropa perillosament a dos joves universitaris i 

comparteix bons moments amb ells. Però els pares dels universitaris veuen alguna cosa 

anormal en aquesta relació i decideixen tallar-la des de l’inici. Un altre triangle estrany, 

tot i que un dels tres vèrtexs, l’Helena, no hi figurarà en el conte és el format per ella 

mateix, la Laura i el Jofre dins del relat «El garatge» (TAG). Aquests dos últims 

protagonistes inicien una relació en parella en casa d’ell, però per a la Laura esdevé una 

tortura el fet de viure en la casa on el seu Jofre era tan feliç amb l’Helena. Tot fa flaire a 

la xica, tot li recorda ―l’altra‖ i se sent molt insegura. És per això, que aquesta 

inestabilitat emocional l’abocarà a reaccions molt insòlites per part de la Laura.  

 Per tant, els triangles amorosos tenen una funció precisa en els escrits: abraçar 

les infidelitats successives que passen moltes parelles en l’actualitat on tot esdevé més 

fàcil, ja que els components de les relacions no suporten tant les disparitats. En aquest 

sentit, podem llegir les paraules de l’escriptor mexicà Sergio Pitol, quan comentava que 

«el triángulo amoroso ha sido, es, y sin duda será uno de los temas más trabajados en la 

literatura» (PITOL, 2000: 5). De fet, als contes, ens hem trobat amb un munt 

d’infidelitats com ara aquella que es deixa veure en les cartes del relat «Rosina, ―my 

darling‖» (HP), en les quals un home li escriu a la seua muller per avisar-la que ha fugit 

amb la seua amant, la Paquita, és a dir, la dona de la neteja de sa casa que ha acabat 

conquerint el seu cor. I, a més, el to que expressa en la carta és d’una claredat màxima: 

―Tot, ho deixo: la casa, la feina i tu. I més clar encara: et deixo per una altra‖ (p. 23). 

Molt paregut a aquest conte, però ara des de la versió femenina, observem el conte 

«Mitjons tirats per terra» (HOM). En aquest cas, són tres cartes. La segona esdevé la 

resposta de la primera, i així, successivament. En elles, la Tònia li explica al Jaume que 

l’abandona per tal d’iniciar una nova vida amb el seu amant, el Lluís, ja que odiava la 

seua vida anterior, fet que el Jaume no podrà acceptar.  

Un altre dels triangles dels quals hem parlat ja en aquest treball és el format per 

la Cari, la Milena i el Gonçal al relat «Xirigueig» (HP). Com que la Cari no pot suportar 

veure la seua millor amiga tenint sexe amb la seua parella pensarà un pla terrible de 

venjança, al temps que ignora que el vertader culpable d’aquesta situació és el Gonçal. 



180 

 

Un altre final tràgic i un altre pla pervers s’observen al conte «La revenja». La Viqui, 

que també ha estat enganyada per la seua parella i per la seua amiga, en aquest cop, 

anirà una mica més enllà, enverinant un d’ells, deixant la vida de tots dos en mans del 

destí. També assistim al descobriment d’una infidelitat, al relat «D’oca a oca» (PC), 

però la situació és ben diferent. Amb la mort del marit infidel, la vídua i l’amant 

sorprenentment es faran amigues a conseqüència de la solitud que arrossegaran, fins al 

punt de ser inseparables i comparar-se com a germanes. Amb tot, el conte on apareixen 

més fantasies sexuals basades en l’erotisme i la infidelitat potser siga «Desig de desig» 

(HP). En ell, apareixen dues històries: a la primera d’elles, una dona menja a taula amb 

el seu marit i el seu soci, un jove molt bell que la sedueix i l’escalfa. El desig de fornicar 

amb aquell adonis el satisfarà a la nit amb el seu marit, imaginant-se en l’acte que ho fa 

amb el jove, xisclant en un deliri final: «Té els ulls ben closos i sent que les mans del 

marit són les mans del soci del marit, i sent el fibló de la llengua en la galta, i li sent la 

respiració i l’olor: tot és del soci» (p. 13). A la segona història, un xic projecta sobre una 

prostituta que té el pubis depilat el desig que té de fer l’amor amb la dona italiana del 

seu amic i soci majoritari, de qui s’ha sentit atret des del primer moment. De fet, 

s’enorgulleix del que ha fet perquè ha sabut respectar el seu amic i no ha caigut en les 

temptacions d’aquella italiana tan seductora.  

No obstant això, l’embolic s’incrementa quan no hi ha tres persones relacionades 

en una relació en parella, sinó quatre. El quartet amorós que es viu al relat «La 

torsimany» (BRE) és molt curiós. De fet, el Carles, un conferenciant a Berlín, se sent 

atret per la Núria, una xica jove que coneix a l’aeroport amb un altre xic, el Toni. En 

aquest punt, entrarà en escena la traductora del congrés que té la intenció de gitar-se 

amb el Carles. Alhora, Núria se sent totalment gelosa per allò que està aconseguint la 

traductora i deixa arraconat el Toni sense contemplació. Un altre quartet i una doble 

infidelitat l’observem al conte «De teves a meves» (HOM). Dins l’escrit assistim només 

a l’adulteri d’ell amb una jove que es frega als banys d’un restaurant. Penedit, a 

l’endemà decideix fer-li un regal a la dona, cosa que ella també realitza, corroborant 

també la seua infidelitat. I per últim, esmentarem el relat «L’intocable» (HP), en el qual 

assistim a un sopar entre dues parelles d’amics. L’Amanda restarà bocabadada amb el 

nuvi de la seua amiga Íngrid, el Kurt, i mantindrà fantasies eròtiques amb ell, mentre la 

seua parella, l’Alfred, inicia un conte de sexe que mantingué amb una xica esguerrada. 

L’Íngrid, que observa la jugada, li proposa a l’Amanda si li agradaria mantenir relacions 
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amb el seu Kurt, cosa que la sorprèn i li agrada. Finalment, els únics que sortiran 

beneficiats són el Kurt i l’Íngrid perquè gaudiran en el llit a causa del sentiment de 

culpa de la infidelitat d’ell. Per tant, trobem en aquest relat un triangle a quatre bandes, 

ço és, dues parelles, infidels de mena.  

 En altres contes podem observar l’interés per denunciar relacions marginals per 

la seua condició sexual.
272

 Amb tot, tret del conte màgic d’una història molt humana 

esdevinguda a «Illia» (HP), en el qual Renzo manté relacions sexuals amb un jove 

prostitut, pensant que podria ser el seu fill mort, la resta de situacions en què es manté 

relació entre individus del mateix sexe esdevenen complagudes, eròtiques o tortuoses. 

Com comentarem en aquest treball, l’escriptora crea sovint atmosferes eròtiques i 

confortables amb les quals els lectors s’identifiquen i gaudeixen equitativament. En 

aquest clima sensual, assistim a situacions de protagonistes que es veuen sorpresos per 

l’experiència i decideixen actuar lliurement, trencant les cadenes i els prejudicis socials. 

És el cas de la relació eròtica que mantenen dues dones, l’especialista estètica i la seua 

clienta, en la consulta de depilació d’una clínica dins del relat «La depilació». La 

primera d’elles crea un ambient exclusiu amb contínues insinuacions, provocacions i 

fregaments que augmenten l’escalfor de la clienta, que es deixarà fer. El plaer és tan 

gran que l’èxtasi arriba immediatament. Una altra situació sobtada és aquella que 

experimenta la cambrera del conte «La taula set» (DON), que se sentirà atreta 

inesperadament per una joveneta, molt bella, que li ha acaronat la cuixa en un moviment 

calculat en el mateix moment que atenia els clients de la taula confrontant. O també la 

Paula, del relat «―Beatus Ille‖» (HP), enamorada bojament del somriure de la Mara, fins 

que caigué en el seu parany i pogué deslliurar-se d’aquest encís. 

Afegim també un altre cas on la màgia acudeix trencant totes les barreres que, 

inconscientment, semblen inculcar-se en l’inconscient dels éssers humans. És l’exemple 

exposat al conte «L’airet de matí, a Barcelona...» (EQM). En ell, el Nel intenta consolar 

el seu amic íntim, el Pau, que no pot evitar vessar les llàgrimes davant una situació de 

tristesa sobtada. La màgia d’aquest moment i el confort que senten tots dos és 

impossible de trencar, com afirma el narrador:  

Aleshores s’assegué al llit, a la vora d’en Nel, i li passà el braç per les espatlles, per veure de 

donar-li consol. I en Nel, espontàniament, repenjà el cap en el pit d’en Pau, per plorar més de 
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 També esdevé una constant en les novel·les de l’autora, com ara Jonàs (2016). 
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gust. Però de seguida es quedà molt quiet i molt callat, i en Pau també. I s’hi estigueren més de 

deu minuts, per por de desfer l’abraçada (p. 189)  

 Però els relats de Simó també ofereixen exemples desagradables com ara els 

abusos impúdics que Joe, un mariner que arrossega problemes de solitud i 

d’alcoholèmia, realitza a jovenets com en Benet en un port solitari dins del conte 

«Carn» (HP), que li causaran un trauma infantil difícil de superar. O la vanitat que 

desprén la dona madura del relat «La glòria» quan rep a sa casa la jove Empariues, 

disposada a satisfer-li tots els desitjos sexuals imaginables. Les humiliacions i les 

vexacions amb què sotmet a la jove són tan repulsives que els lectors són sotmesos a un 

grau d’indignació bastant considerable tot i que, sorprenentment, poden presenciar un 

darrer pensament de la jove que els deixen perplexos: ha gojat tant que mai més ho farà 

amb homes.  

 Ara bé, les històries relatades, les actuacions dels personatges influenciats com 

autòmates per una societat que els atabala i les reaccions dels estimats que els envolten, 

moltes vegades esdevenen d’allò més realistes, dures i descarnades, fet pel qual Simó 

intenta donar llum a una lacra social difícil de superar. No oblidem el conte «M’agrada 

el teu pèl de barba» (HOM), en el qual dos homes enamorats han de dissimular pel 

carrer la seua relació perquè un d’ells, el Berto, no està preparat, ja que no podria 

suportar que tothom se n’assabentés de la seua condició sexual. Finalment, amb 

valentia, decideix comunicar als seus pares aquest secret per tal de fer feliç la seua 

parella. En aquest relat, per tant, observem que els prejudicis, les pors, els atavismes i la 

intolerància encara no estan superats, i els personatges es veuen abocats a una situació 

incòmoda que hauran d’afrontar com si foren delinqüents. Un altre cas punyent el 

trobem al Microconte 19 de la compilació Tota aquesta gent, el qual fa referència a un 

home madur, pare de dos fills, que ha idealitzat els seus fills des de la infantesa i no pot 

explicar-se com han pogut estar enxampats per la policia en una orgia homosexual a 

gran escala.  

 Sens dubte, el conte «Ja t’ho deia jo» (DON) esdevé el més punyent de tots 

davant d’una situació d’allò més esperpèntica, referent a aquest àmbit. De fet, Simó 

analitza i jutja el comportament d’un personatge, la mare de la jove, que sembla no 

haver acceptat de bon grat la separació de la seua filla amb el seu marit. La primera 

reacció estigmatitzant d’aquest relat és la del marit, que decideix abandonar la seua 

esposa, després de casar-se amb ella tot confessant-li la seua homosexualitat. Hom pot 
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pensar que el personatge pot haver arrossegat unes inseguretats i unes pors atroces 

provinents de l’inconscient social. Per altra banda, la mare de la protagonista representa 

el paper tradicional i conservador d’una societat contrària a relacions entre persones del 

mateix sexe,
273

 de manera que afirma que l’home ha caigut malalt d’homosexualitat a 

causa de no rebre plaer al llit amb una dona. Afegim, a més, una frase final de la 

confessió de la xica, en la qual la narradora-Simó afegeix un verb amb un to irònic i, 

alhora, destructiu: «–Ha descobert que és homosexual» (p. 138).  

 

c) Alienació i incomunicació de l’ésser humà 

 

«Una quantitat immensa de coses han quedat dintre la consciència col·lectiva, 

com el sentit de la por, l’angoixa, la desconnexió amb l’exterior...» (SIMÓ, 1985: 37). 

Amb aquests mots Simó reflexionava amb l’escriptora Montserrat Roig sobre els 

problemes endèmics que arrossega la consciència col·lectiva. Als relats breus de 

l’autora hem observat un ample ventall de protagonistes que arrosseguen una de les 

situacions que ofereixen múltiples punts de vista, d’una banda els que senten angoixa i, 

d’una altra els que senten satisfacció, tots ells provocats per un element comú, la 

solitud. Sobretot aquells que viuen a les grans ciutats veuen accentuats aquest aspecte. 

Com a exemple d’aquesta teoria tenim un comentari d’un personatge del conte «Sense 

aturador» (EQM), que assegura haver llegit en un periòdic un experiment que 

realitzaren a Londres per demostrar la incomunicació que viuen els humans en les grans 

ciutats:  

Una vegada vaig llegir a ―La Vanguardia‖ que a Londres havien posat un ninot de cera a 

l’autobús, crec, o al metro, no me’n recordo ara. Vestit com un londinenc més i amb un diari 

obert con si llegís. L’autobús que s’emplenava, i tot de gent que seia al costat del ninot, o davant, 

o al voltant. I deia el diari que ningú no es va adonar que fos un ninot. Era per demostrar la 

manca de companyia que la gent ens fem a les grans ciutats. Ningú no mira ningú (p. 67-68) 
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 Per entendre millor el comportament de la mare conservadora protagonista creiem convenient afegir 

l’aclariment de l’estudiosa Montserrat Duch quan exposava que «els moviments gai i lèsbic desafíen 

algunes de les bases mil·lenàries sobre les quals les societats es constituïren en la historia: la repressió 

sexual i l’heterosexualitat obligatòria mitjançant una bastimentada institucional per tal de controlar el 

desig. Aquesta impugnació és aterradora pel patriarcat perquè coincideix amb un temps històric en què la 

investigación biológica i la tecnología mèdica permeten la dissociació d’heterosexualitat, patriarcat i 

reproducció de l’espècie» (DUCH, 2012: 45). 
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Així, veiem com als seus contes ha plasmat a través de situacions tristes i 

metafòriques el desemparament que sofreixen molts personatges. No oblidem que, dins 

del relat «La felicitat d’Èdip» (BRE), el lector analitza la figura d’un botiguer amb trets 

orientals que mor assassinat per un atracament i ningú plora la seua absència. Passen els 

dies i el cadàver roman absent sense que ningú se n’adone, ni tampoc el reclame. No hi 

ha, doncs, un intent exhaustiu per trobar l’autor del crim, ja que aquell cadàver passa 

totalment desapercebut per a la societat. Però les escenes que ratifiquen la solitud que 

arrosseguen els personatges no acaben ací. La plasticitat de les imatges exposades per 

Simó són innumerables, com ara la dona que apareix al conte «Pardalets» (DON), la 

qual decideix fer-se un homenatge viatjant a Milà però que, davant de la imatge d’uns 

pardalets que són alimentats per la mare, se sent sola en aquesta gran urb, després 

d’haver lluitat davant les dificultats que la vida anava oferint-li. Trista també és la 

història de la protagonista del relat «La ganivetada» que, després de patir un atac violent 

d’un lladre, se sent amb l’obligació de cuidar d’aquest personatge perquè el seu gos el 

ferí defenent-la. La solitud d’aquesta dona l’ha portada a sentir-se volguda i atreta per 

un delinqüent a qui donarà recer uns dies en sa casa. També ofereix un cert patetisme la 

dona que ronda els quaranta anys del conte mínim 4 de la compilació de Perfils cruels, 

la qual observem com s’emprova tota mena de vestits per tal d’esbrinar si encara és 

capaç d’agradar els homes, ja que no té a ningú al seu costat.  

 A banda d’aquest factor influenciador de les grans ciutats com a canalitzador de 

la solitud en els personatges, hi ha d’altres més evidents com ara els abandonaments a 

què es veuen sotmesos. Per exemple, la protagonista del relat «Engruna de res» (EQM) 

es veu abocada a la solitud eterna, després d’haver quedat vídua, d’haver estat 

abandonada per un segon marit i per la fugida del seu fill. Amb aquesta situació tan 

consternant, decideix suïcidar-se. Un cas semblant li ocorre a l’ancià, pare del 

protagonista del conte «Desarrelament» (HOM). La seua dona mor de càncer i la vida 

llunyana del seu fill a l’Àfrica l’aboca a la solitud perpètua, fet que no podrà suportar, 

finalitzant també amb la seua vida. Un altre protagonista que també és abandonat és 

Renzo, el pare desolat del relat «Illia» (HP). La seua muller Eurídice no pot suportar 

viure amb un ésser afligit i esmaperdut que arrossega una bogeria incipient després de 

no superar la mort del seu fill. Per últim, en aquest apartat d’abandonaments que deixen 

els protagonistes en un estat de solitud escabrosa, afegim el cas del Jaume del conte 

«Mitjons tirats per terra» (HOM) que es veurà obligat a iniciar una nova vida sense la 
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seua Tònia, fet que provocarà que ell se senta un inútil en molts aspectes de la vida 

quotidiana.  

 Amb tot, si hi ha personatges que sofreixen aquest aïllament social, aquests són 

els ancians. Esmentem el cas de la velleta del relat «Cinc cambres de bany» (BRE), que 

només té la companyia del seu gat. De fet, a partir de la recerca desesperada de 

l’animaló, una vegada perdut, l’anciana descobreix un gran secret, encara que a ella, 

allò que vertaderament li importa és el fet de no perdre la companyia del gatet. El conte 

acaba amb una frase contundent que la dona li dedica al seu estimat felí: «Doncs ja n’hi 

ha prou. Si vols plorar, plorarem plegats» (p. 25). Un altre cas destacable de la solitud 

en els ancians el trobem al relat «Les germanes» (TAG), en el qual dues germanes 

madures decideixen viure juntes en els seus darrers moments de vida, tot i les ideologies 

i els costums tan dispars que comparteixen. La por a morir sol, sense companyia, és 

superior a tractar de conviure amb una persona tan diferent i amb tantes desavinences.  

 Hi ha d’altres protagonistes, sobretot aquells que experimenten la infantesa, que 

se senten marginats i solitaris pel fet de ser diferents a la resta. Per exemple, Marina del 

relat «Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM). Com que la jove era 

filla d’una família aburgesada d’aquest racó valencià, se sentia sola i apartada de la resta 

de xiquets del poble, els quals eren educats d’una manera totalment diferent i 

compartien rialles i amistats. Un altre cas el podem observar al conte «Esborra aquest e-

mail», en el qual Dani, un infant minusvàlid, se submergeix en el món virtual per tal 

d’oblidar la terrible realitat. En aquest context s’adreça a una amiga mitjançant correus 

electrònics.  

 Observem també altres personatges que sofreixen la solitud en silenci causada 

per la manca d’amistats. Per exemple, així ho conta confidencialment la Laura al Benet 

en el relat «En Benet» (HP). Aquesta s’arranca a confessar-li les seues aventures sexuals 

tot queixant-se que no té mai ningú al seu costat per poder contar-li aquests secrets. De 

fet, també li confessa el desig de necessitar la seua companyia de manera quasi 

desesperada: «Et necessito com a amic, no com a amant. Et necessito moltíssim...» (p. 

208). També percep aquesta sensació el protagonista del conte «L’especialitat de la 

casa» (HP) que, assegut a la barra del bar amb una copa als llavis, observa una processó 

d’homes ben vestits que es preparen per a un suculent aperitiu. L’home acaba 
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reconeixent un fet evident: «Però a mi no m’han convidat mai ningú, encara que sigui, 

com aquells, un home distingit» (p. 217). 

 Uns altres personatges es veuen forçats a la solitud a conseqüència d’un exili o 

d’un destí de treball lluny de la seua terra. En el primer d’aquests casos, afegirem el del 

llop protagonista del conte «Faula» (PC) que es veu abocat a una terrible penitència 

d’exili després d’haver patit el rebuig de tots els seus familiars i amics. També és 

remarcable el cas del jove interí a docent del relat «La frontera» (TAG) que és destinat a 

un nou poble, l’Ametlla del Vallés, tractant de fugir, a més, d’un matrimoni tempestuós. 

L’objectiu és molt clar: començar una nova vida des de zero. Aquesta solitud sembla 

estar embogint el protagonista que no pot creure el que li ocorre, ja que es pot 

transportar al passat i al futur dins la casa on viu.  

 Però hi ha una causa que sembla regnar en aquests estats de solitud: la recent 

mort d’alguna peça fonamental en la família. En aquest cas, també afegirem diversos 

exemples com ara el de la dona madura protagonista del conte «L’airet de matí, a 

Barcelona...» (EQM) que, després de la mort del seu marit i dels seus avantpassats, 

reconeix que mai havia tingut un amic o una amiga per parlar de les coses. Això és la 

cosa més meravellosa que algú puga experimentar. Per aquesta raó insisteix en practicar 

la teràpia de parlar, així com afirma la protagonista: «Pau és parlar i buidar la coïssor 

del cor per la boca» (p. 169). Una altra dona, la protagonista del relat «―Alfonso‖» (HP), 

es veu abocada a la solitud amb la mort del seu marit, després de quaranta anys de 

casada. L’absència de fills en aquest matrimoni i la confiança tan estreta que tenien amb 

llargues conversacions accentuen aquest sentiment de desemparament que sofrirà la 

dona, la qual descobreix un nou món en el moment que contactarà amb un prostitut. Un 

sentiment contradictori, però també caracteritzat per la solitud, és el que experimenta la 

vídua del conte «D’oca a oca» (PC) que, amb la nova vida, gaudeix com mai ho havia 

fet, deslliurada de l’esclavitud marital. Seguint amb els exemples de vídues que semblen 

reviscolar sexualment, observem la protagonista del relat «Gossos» que, amb la mort 

del seu marit i amb uns recentment estrenats 42 anys tractarà d’apaivagar les escalfors 

sexuals que el seu cos femení encara sent. Ara bé, la singularitat d’aquest relat roman 

que ho farà amb gossos. Per últim, una altra anciana, l’Angelina, en l’escrit «Conte de 

Nadal 25-26.12.2001», esdevé d’un patetisme i d’una tristesa corprenedora. La vella, 

després de quedar-se vídua, es prepara per viure el primer Nadal sense el seu marit. 

L’Enriquet, un jovenet que la coneixia, li regala un pollet per tal que la dona se sentís 
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acompanyada. Un any després, l’anciana ha acabat criant i convivint amb aquest 

animaló i el convidarà a un àpat memorable per celebrar l’aniversari de convivència. 

 Per últim, afegirem dos casos més de solitud a propòsit de la desaparició, en 

aquest cas del referent familiar femení. Per una banda observem el comportament 

d’abatiment de l’ancià protagonista del relat «Les anques de la meva dona» (HOM), ja 

que, amb la mort d’ella, se sent totalment sol a casa, on ningú escura, ni realitza les 

tasques de la llar. Aquesta nova situació és depriment per a l’home, ja que des 

d’aleshores no pot dormir mai la migdiada. Tampoc ho suportarà l’ancià del conte 

«Desarrelament» (HOM), que decideix suïcidar-se perquè la mort de la seua dona, unit 

amb la deixadesa del seu fill, molt lluny d’ell, li suposa una càrrega impossible de 

suportar.  

 D’altra banda, sembla que hi ha tot un seguit de personatges que, per les seues 

característiques estan condemnats a arrossegar una solitud extenuant. Per exemple, el 

personatge de Joe al relat «Carn» (HP), un mariner americà, ebri, esquiu i criminal. Un 

individu oblidat per les classes socials i sense cap tipus de possibilitat de congeniar amb 

els ciutadans. Simó també posa el crit al cel amb la solitud que sofreixen les mestresses 

de casa, com ara l’Esther del conte «La minyona imaginària» (DON), una dona que 

intenta prendre solucions per tal de superar aquest aïllament, com ara comprar discos i 

escoltar la ràdio. Però esdevé inútil. Finalment, així com anuncia el títol del relat, 

s’inventarà una minyona imaginària que li farà companyia. També destaquem el conte 

«La bèstia», en el qual dos éssers totalment compungits i marginats se senten desvalguts 

i s’atrauen irremeiablement, la Nora i aquella bèstia provinent del bosc. La primera 

d’elles ha caigut en una depressió profunda després d’avortar del seu primer fill. La 

segona, potser provinent d’un món imaginari que crea la Nora, és un ésser fastigós i 

esguerrat que cerca l’empar d’algú que l’accepte.  

 Així, respecte a les terribles conseqüències que depara la solitud, ens hem trobat 

amb reaccions molt contradictòries per part dels protagonistes: mentre uns mostren 

pànic davant d’ella, d’altres desitgen assolir aquest estat tan prompte com puguen. En el 

primer dels casos, ço és, aquells que s’espanten amb la mínima possibilitat de sentir-se 

soles al món, podem esmentar la Sofia del relat «El bon suís» (DON) que, en la primera 

part del conte, manifesta la por a viure a soles i, per tant, es mostra submisa a les ordres 

del seu marit. També té por a la solitud l’Eva, del conte «La nevera» (ANG). Aquesta 
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xiqueta ha de ser valenta per romandre a soles moltes nits en una caravana d’un 

càmping mentre sa mare surt a treballar. I també el Jaume, del relat «Mitjons tirats per 

terra» (HOM) que, amb esgarrifança, ha d’enfrontar-se a una etapa de la seua vida sense 

la seua dona, que ha preferit marxar amb el seu amant. Però, com déiem abans, la 

solitud no és sempre negativa. De fet, hi ha personatges que tracten de cercar-la 

desesperadament, com és el cas d’Anna del conte «Una perla en la corbata» (BRE), una 

pubilla que gaudeix follament de l’absència dels seus senyorets per tal d’aprofitar tots 

els racons d’aquella fastuosa casa, de la qual s’ha quedat com a responsable. També 

busquen la solitud en un poble al voltant d’un llac alemany una parella de joves que, 

angoixats per l’estrès acumulat en la vida diària, tracten de desconnectar i de relaxar-se 

en aquest idíl·lic indret, dins el relat «Mirall en fuga» (HP). Per últim, observem la 

Magdalena del conte «La presidenta» (DON), una empresària cap que, després de 

mostrar la seua cara més despietada en una reunió en què escridassava els seus 

empleats, cerca la solitud del bany com a atmosfera purificadora, amb la intenció de 

desfogar-se d’aquest tràngol tan amarg.  

 Finalment, exposarem el relat que, al nostre parer, exemplifica més clarament 

aquest estat, simbolitzant un cant a la solitud. En l’escrit «El viatjant» un home es passa 

el dia al volant d’un cotxe, recorrent milers de kilòmetres i utilitzant la ràdio com a un 

element de companyia. Però aquest home sembla confessar-nos una mania: sempre 

tracta d’arreplegar tots aquells individus autoestopistes, ja que s’imagina les respectives 

històries personals, fet que propicia que no se senta tan aïllat del món.  

 Deixant a banda la solitud, un altre dels sentiments incontrolables que assoten 

els estats anímics dels humans i que queden reflectits amb total nitidesa en els contes de 

l’autora és la por. Tot i això, com diu Simó, no és fàcil d’aconseguir un efecte de pànic 

que espante el lector. Com avisa l’autora, Simó beu d’una figura clau a l’hora de tractar 

els seus escrits: «la por literària, deia Roald Dahl, no s’aconsegueix amb ―efectes 

especials‖. Hi ha una atmosfera inquietant, el suggeriment d’una ombra, una silueta 

estranya que amb prou feines es beslluma...: aquí rau la química de la por» (SIMÓ, 1998: 

5).  

Amb tot, els grups més susceptibles d’experimentar aquest estat són les 

generacions de la infantesa i de la vellesa: el primer, pel fet d’anar descobrint coses del 

món que no sabien amb la conseqüent inseguretat a l’hora d’afrontar-les, fet pel qual 
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cerquen l’acolliment dels adults; el segon, pel fet d’apropar-se inexorablement a la mort 

i veure com el seu cos, antany atlètic i fort, va deteriorant-se i adquirint un estat 

decrèpit. És per això, que a la vellesa, com estudiarem posteriorment, aflora l’estat 

previsor i, alhora, més catastròfic i pessimista de veure el futur. És el cas de la dona del 

senyor Joan que, al relat «La bona persona del senyor Joan» (ALC-NVY), tem 

enfrontar-se a la vellesa, dins la qual només veu desgràcies i desemparances. També 

recollim dos exemples d’inseguretat i por dins la infantesa, com és el cas de l’Eva al 

conte «El mirall que fa por» (ANG), impressionada per una imatge esgarrifosa que ha 

descobert en un espill de la casa del poble, fet que li provocarà espant i temença cada 

vegada que la visiten; o el cas d’una altra xiqueta anomenada Eva, la del relat «La 

nevera» (ANG), la qual, tot i la seua edat, dorm a soles totes les nits en una caravana, 

imaginant-se que els sorolls provinents de la nevera estan provocats per uns monstres 

d’allò més terribles evidenciant, així, la projecció i la imaginació desbordant dels més 

petits de la casa. A més, recollim la reflexió sobre la por manifestada per l’Andreuet al 

conte «El meu gos Star» (HOM) que assegura que «quan un té por, val més aguantar-se 

perquè als grans els fa molta por la por dels petits i fan tot d’escarafalls» (p. 190).  

Respecte a la situació de pànic caldrà esmentar la històra del protagonista del 

conte «La bicicleta groga» (HOM), el qual se sent totalment pertorbat i atemorit quan 

observa una imatge del seu passat que ha irromput amb força en l’actualitat fins al punt 

d’oblidar-se’n totalment del present: la mateixa bicicleta groga que li causà molt de goig 

però també molta tristesa en la infantesa.  

 Però la por també ve donada per aspectes fortuïts i accidentals, fet que ens situa 

en el punt de partida d’una nova etapa vital, amb la corresponent inseguretat d’afrontar-

la sense experiència. Aquesta mateixa circumstància ha d’afrontar la Sílvia, la 

protagonista del relat «―Alfonso‖» (HP), la qual és sotmesa a un pànic terrible a l’hora 

d’afrontar la solitud després de compartir la maduresa amb el seu marit convivint al 

llarg de 40 anys ininterromputs. També admet aquesta temença el Joan al conte «Lliure» 

(DON), que, després de fer cas a la seua dona Maria, ha abandonat la tortuosa feina 

subjugada a ordres i a humiliacions constants per tal d’emprendre una nova aventura 

laboral que tal volta puga esdevenir una activitat inestable econòmicament: «Però jo, a 

la feina, això del salari segur, mira, sempre m’ha fet ànsia jugar-me-la. Digues-me 

covard, sí, sí. Perquè ho reconec, ho sóc. Però ja s’ha acabat» (p. 69). Fins i tot la Mara, 

al relat «―Beatus Ille‖» (HP), després d’haver tornat a nàixer a conseqüència del terrible 
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accident patit, ens confessa la preocupació que la martiritza d’emprendre una nova vida 

plena de perills havent viscut aquesta experiència traumàtica.  

 D’altra banda, la por moltes vegades és inculcada voluntàriament per uns 

botxins perversos, fent ús de les amenaces i de la violència per tal d’atemorir les 

víctimes que la sofreixen. Posem per cas la situació de la Reme al conte «Passa-t’ho bé, 

Reme» (DON) que viu perseguida per l’horror de sentir-se totalment observada i 

controlada pel seu proxeneta. La seua professió de prostituta sota les ordres d’uns cruels 

homes, fan que visca amb cautela de no cometre cap errada que la puga perjudicar. És 

una por constant i demolidora. També tenen por les víctimes als maltractaments 

masclistes, posem per cas aquell que s’hi dona al relat «Què has fet aquest estiu» 

(HOM), on tota la família viu espantada per les reaccions violentes del mascle de la 

casa, fins al punt d’amagar-lo als veïns i als amics que comencen a preguntar 

encuriosits. La por a les reaccions d’aquest personatge és equiparable a les ànsies de 

llibertat de les víctimes. Observem un darrer cas, el de la narrador del conte «Amor de 

mare» (DON), que ens confessa un terrible secret, el rebuig i repulsió que professa cap 

als seus fills. A causa de les seues malifetes i les actituds violentes que han executat, la 

mare odia amb totes les seues forces els seus primogènits, un fet repugnant per a una 

societat que els idolatra. Alhora, aquesta dona preocupada per la seua actitud antinatural 

manté un sofriment i una temença de rebre algun dia el càstig merescut. Aquest darrer 

fet ens confirma un altre dels punts recalcats per Anne Charlon sobre les escriptores 

catalanes del tombant de segle, el desencís de la maternitat: «les novel·listes catalanes 

es dediquen sistemàticament a desanimar les futures candidates a la maternitat [...] els 

personatges femenins no viuen l’embaràs com una joia o una exaltació, al contrari, el 

suporten, el temen, només senten angoixa i malestar» (CHARLON, 1990: 168-169).  

 No obstant, si aquesta por a què ens referíem ve donada per actuacions violentes 

o reprimendes per una conducta no adequada a la imposada per les regles de l’agressor, 

hi ha d’altres que hi són provocades pels espais escènics o pels contextos històrics que 

viuen els protagonistes. Als contes podem trobar declaracions de personatges que així 

ens ho evidencien, per exemple un dels components del diàleg establert al relat «Un 

autobús i un vellet per càpita» (EQM) que comenta la por que provenia per tots els 

fronts oberts en l’època agitada de la postguerra. La Magdalena del conte «La 

presidenta» (DON) també experimentarà una sensació de pànic i vertigen en una 

empresa envoltada d’homes, ja que les exigències del sector, influenciades pel 
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consumisme de la societat, no els deixa maniobrar. D’aquesta manera, la protagonista 

ha de saber com atermorir els seus treballadors per tal que actuen d’una manera eficient 

davant les pressions i les amenaces externes que preveuen un fort entrebanc per a 

l’empresa. En aquest relat juguen un paper fonamental les accions no verbals, és a dir, 

gestos, mirades i actuacions que intenten inculcar respecte i por a aquells que no 

complisquen les ordres de la Magdalena: «L’Andreu Ginés Malvarrosa quequeja 

audiblement i tremola visiblement. Rere ell, la Magdalena enfoca amb els seus ulls de 

foc un altre conseller [...] Suen els fronts i els palmells de les mans. Les rèpliques amb 

què els talla la Magdalena quan intenten escapolir la responsabilitat que els toca són 

vitriòliques» (p. 125). Altre cas semblant és el de Berto al conte «M’agrada el teu pèl de 

barba» (HOM) que viu amb la contínua incomoditat de no voler confessar als pares la 

seua homosexualitat, per por a les possibles reaccions. Tot i el progressiu avenç en 

respectar i comprendre les diversitats sexuals en la societat actual, observem encara una 

gran dificultat de tots aquests personatges, els quals intenten amagar-ho per tal de no 

veure’s rebutjat per una gran majoria.  

 Podem esmentar, fins i tot, el pànic genèric que s’estableix en una societat que 

sembla tindre-ho tot controlat però que veu trontollar aquesta seguretat amb l’aparició 

d’elements pertorbadors i inestables com per exemple les pandèmies i els virus letals. 

És el cas del conte «Bobi» (HOM), en el qual s’observa com les autoritats ordenen una 

llei de sacrifici cap a tots els gossos que conviuen amb humans, ja que ells són els 

portadors d’una malaltia incurable que està matant un gran nombre d’humans. La por a 

allò desconegut que altera el trajecte lineal de l’estabilitat ha de ser aniquilat sense cap 

tipus de dubte.  

 A tall de conclusió podem esmentar els casos en els quals els protagonistes han 

superat la por i han fet cas a un altre sentiment més potent, com per exemple, l’amor. La 

balança s’ha decantat inevitablement per aquest darrer aspecte. De fet, en el conte «La 

ganivetada», el pànic de la víctima de l’atracament ha estat substituït per l’estima 

secreta que li professa i amb això decideix tirar endavant tot i ésser víctima d’un acte 

vandàlic i d’una reacció de rebuig per part del seu botxí.  

 Com hem comentat en diverses ocasions, els personatges dels seus relats 

semblen vagar pel context urbà com ànimes errants i afligides que tracten de suportar el 

terrible pes de la realitat. De fet, la visió de la societat que reflecteix Simó als seus 
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escrits dista molt d’un paradís idíl·lic i, d’això estan assabentats els protagonistes. Així 

com constantment trobem elements pertorbadors que assoten amb violència la seua 

tranquil·litat, com ara les tragèdies, les morts, els traumes, les malalties, les infidelitats 

o les traïcions, l’escriptora ofereix la possibilitat d’alliberar els protagonistes i buscar 

una eixida d’aquesta rutina tortuosa en alguns elements claus que ajuden els 

protagonistes a evadir-se’n. Per exemple, observem com en el relat «Engruna de res» 

(EQM) la protagonista reconeix que les flors són el seu talismà balsàmic que cercarà des 

de la seua infantesa, ja que no existeix cap cosa al món que la faça sentir tan feliç, així 

com li comenta un personatge: «O que, encara, m’estimessis, almenys com estimes les 

teves flors» (p. 36). Al conte «Kreuzberg» (HP) assistim a la devoció de la Christa per 

la música i, en especial, al fet de tocar el violí. Aquesta veneració cap aquest instrument 

provoquen en la protagonista un èxtasi difícil d’explicar, que la transporten a un món 

màgic on ningú pot atrapar-la. Així ho descriu el narrador omniscient del relat: «Sí: la 

Christa tenia una relació religiosa amb el seu violí, i quan tocava, era evident que se 

sentia més enllà de l’enllà» (p. 142). Hi ha d’altres personatges que semblen reviscolar 

de la tristesa a partir de la innovació i de l’originalitat d’algun objecte que irromp en les 

seues vides, com és el cas del xiquet malalt del relat «La màquina de fer petons» (TAG) 

que, sembla esquivar la malenconia amb l’alegria que li dóna el llefiscós tacte de la 

màquina quan la frega amb les seues galtes. Per últim, afegim un altre protagonista, el 

del conte «El viatjant», que utilitza el so tranquil·litzador i de companyia que ofereixen 

les ones de la ràdio per tractar de contrarestar la solitud en els viatges eterns dins 

l’automòbil.  

 Si els exemples anteriors utilitzaven ingredients per alimentar l’evasió de la 

realitat, els següents experimentaran la sensació de llibertat quan, sobtadament, es 

troben amb esdeveniments innovadors en les seues vides. Per exemple, la protagonista 

del relat «D’oca a oca» (PC) acaba agraint a les divinitats la mort del seu marit, fet que 

li ha servit per a desinhibir-se i afrontar la vida des de la llibertat absoluta. Evidentment, 

el Berto i la seua parella, dins el conte «M’agrada el teu pèl de barba» (HOM), 

esdevindran molt més feliços quan aquest confesse obertament la seua condició 

d’homosexual, sense tindre por a les possibles reaccions. També els dos amics del relat 

«L’atómico» (HOM), que es retroben després de molts anys, manifesten un to de 

lleugeresa i de llibertat quan, després d’ésser encisats per l’atmosfera d’aquell pub que 

tants bons records de joventut els proporciona i, també després d’haver ingerit gran 
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quantitat d’alcohol, confessen les seues penúries dins dels seus respectius matrimonis, 

tot enyorant la condició de fadrí i les seues repercussions. Però també els infants són 

patidors de mena d’una realitat que no entenen molt però que els afecta negativament. 

Trobem l’exemple del Dani, a l’escrit «Esborra aquest e-mail» (ANG) que tracta de 

cercar en el món virtual allò que no troba en el real, unes amistat sinceres i sense 

barreres. Per últim, un altre xiquet, el protagonista que escriu la descripció familiar del 

relat «Redacció» (ANG), deixa de manifest al professor l’infern familiar que viuen a 

casa i admet que el col·legi i els amics són els elements alliberadors d’aquesta terrible 

monotonia.  

 D’altres vegades, els protagonistes necessiten refugiar-se en un escenari que els 

és propici i que els proporciona seguretat i satisfacció. És el cas de la Magdalena, dins el 

conte «La presidenta» (DON), la qual decideix sortir frenèticament d’aquella maleïda 

reunió per tancar-se en la intimitat que ofereix un servei de dones dins l’empresa per 

extraure el seu vessant més feble i desconnectar d’aquella amarga situació. Els 

protagonistes del relat «Es regala pis» (TAG) necessiten un nou lloc per a viure, no 

només perquè han estat desnonats, sinó també perquè volen començar de zero una nova 

vida oblidant-se totalment del passat. La Laura, del conte «El garatge» (TAG), tractarà 

de buscar solució a l’angoixa que l’aclapara, ja que no pot viure en un lloc on la seua 

parella, el Jofre, ha estat molt feliç amb una altra dona. És per això, que, decididament, 

crea una nova estança feta per a ella en la qual no hi figure cap petja de l’antiga 

propietària: el garatge. Allà se submergeix i allà inicia una nova vida. O, disposem 

també del cas de la Nora, del relat «La bèstia», que es veu abocada a canviar d’escenari 

per tal de superar el trauma d’haver perdut el fill que esperava. La nova estança enmig 

d’un solitari bosc, juntament amb aquesta malaltia depressiva provocaran que la Nora 

puga recuperar-se mitjançant un ―possible‖ món paral·lel que construeix a partir de la 

visió d’un ésser molt estrany. Finalment, l’escenari evocat al conte «L’ocell» (ANG) 

evoca un paradís somniador capaç d’alimentar la felicitat de tots aquells que poden 

gaudir-lo, així com fa l’Oriol, descansant sota l’ombra d’un jardí coronat per un 

imponent roure.  

 Incloem també dins d’aquest apartat l’enyorança que mostren alguns personatges 

a aquells moments que els proporcionaven antuvi un plaer indescriptible, com ara 

l’ancià del relat «Les anques de la meva dona» (HOM), el qual tira a faltar el moment 

de la migdiada a casa seva, quan la dona escurava els plats a la pica trontollant les seves 
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anques mentre ell llegia el periòdic i s’adormia: «Cada dia igual: ella es posava a rentar 

els plats i jo seia a la butaqueta a llegir el diari [...] em relliscava una mica de saliva per 

la barbeta. Quan em despertava, la meva dona encara rentava plats» (p. 59). Amb la 

mort d’ella, tot això canvia per a sempre.  

 Per últim, afegim un cas que sobresurt de les coordenades que hem anat oferint 

al llarg de tot aquest punt: la sortida de la terrible realitat per a enfonsar-se en una altra 

més tortuosa. Això li ocorre a la protagonista del conte «La cosina Amàlia» (DON) que 

utilitza l’anorèxia com a taula de salvació d’una existència que la tortura, ja que des de 

la visió dantesca de la seua cosina suïssa, la qual havia augmentat molt el seu pes, 

provocava en ella un rebuig del seu propi cos, sentint-se grassa, lletja i solitària: «Em 

moria de vergonya que aquella jove tan grassa i tan lletja fos jo mateixa. I m’hi 

rabejava, estones i estones. Mirant-me i plorant» (p. 165). Allò que no imaginaria és el 

terrible pas per l’infern que provocarà endinsar-se dins una malaltia tan complicada com 

és aquesta.  

 Un altre aspecte que crida l’atenció dels lectors dels relats de Simó és la 

inclinació dels personatges a triar el suïcidi com a solució extrema als seus mals. 

Relacionats amb l’aspecte anterior, assistim a un bon nombre de personatges que, 

defallits per la solitud que els aclapara, pel sentiment de culpabilitat, o per altres 

aspectes, decideixen posar fi a la seua vida. Com hem comentat abans, no hem d’oblidar 

la protagonista del conte «Engruna de res» (EQM) que, decideix suïcidar-se després 

d’haver estat abandonada per tres les tres persones que més estimava: el primer marit, el 

segon marit i el seu fill. També l’ancià, el pare de Joan Lluís, que no ha pogut suportar 

la pèrdua de la seua dona a causa del càncer i la llunyania inabastable del seu fill, que fa 

vida a l’Àfrica. A més, el fet de ser ell, l’ancià, qui aconsellà el fill d’especialitzar-se en 

malalties tropicals augmenta el sentiment de culpabilitat, el qual arrossegarà fins a la fi 

dels seus dies. El darrer suïcidi per solitud el trobem al Microconte 27 de la compilació 

Tota aquesta gent, quan un ancià atacat per feridura, no vol continuar vivint a 

conseqüència de la despreocupació que pateix per part dels seus i acabarà venent i 

desfent-se de tots els seus bens perquè la nora no es quede amb el seu patrimoni.  

 Simó intenta plasmar també la situació crítica i exasperant de molts personatges, 

fent-los abandonar el repte de continuar vivint. Afegim en aquest punt el Benet del relat 

«Carn» (HP), el qual intentà finar la seua vida a la presó, mitjançant una corda 
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preparada per ell mateix, a causa d’una desesperació frustrant perquè ha mantingut una 

infantesa i una adolescència terribles, trastocades per esdeveniments truculents que 

l’han abocat a la violència. També a la presó se suïcida el Pere del Microconte 5 inclòs 

dins la compilació de Perfils cruels. Tota una cadena d’esdeveniments, començant per 

l’abandonament de la dona, la consumició desorbitada d’alcohol i la respectiva 

conducció temerària que acabà en la presó, el portaran a prendre una determinació 

terrible per a ell.  

 L’angoixa, la impaciència, el pessimisme i la desesperació que viuen diàriament 

els individus semblen corcar a poc a poc l’estat d’ànim dels nostres protagonistes, que 

no es veuen preparats per a fer-los front. Exemplifiquem el cas de la dona que visita al 

psicòleg dins el conte «Amor de mare» (DON). En la consulta confessa a l’especialista 

la seua vida al costat de l’Emili, un home que la maltractava i la menyspreava, és a dir, 

una espècie d’assassí del desig femení, segons Bàrbera M. Oliver.
274

 Però quan 

aconsegueix divorciar-se d’ell, els problemes augmenten amb l’educació dels seus fills, 

als quals no estima. Aquesta situació, classificada per ella mateix com a anormal la 

portarà a prendre la determinació del suïcidi: «És clar. Estava molt amarga. I molt 

cansada. I em vaig dir: ―Andrea, per què no plegues de tot?‖. El mal és que em van 

trobar, mira si és mala sort que la portera entrés aquell dia a pujar un paquet certificat» 

(p. 93). Al relat «La cosina Amàlia» (DON) una altra dona, en aquest cas una jove, i 

també a la consulta del psicòleg, reconeix que té fàstic de ser dona, que està malalta 

d’anorèxia i no pot evitar-ho. De fet, després d’haver viscut aquest malson, no pot 

amagar la seua tristesa i també vol acabar amb la seua vida. Un altre cas de dona que 

pretén acabar amb els malsons diaris i la vida tan apàtica que porta és el de la 

protagonista del Microconte 1 de la compilació Tota aquesta gent, ja que com ella 

afirma: «Si em moro aquesta nit ja no serà tan feixuc posar els peus a terra, cada matí, 

quan em llevo abans que ningú, per tenir l’esmorzar a punt i que només hagen de 

menjar-se’l» (p. 10). També dins aquesta compilació, més exactament al Microconte 10, 

una jove relata un esdeveniment esborronador, el penjament de la seua germana i el 

suplici que estan experimentant els pares. Però, sens dubte, el cas més extrem i 

impactant el trobem al conte «Fobofòbia» (HP), en el qual la Laia, una xiqueta de deu 

                                                 
274

 Consulteu l’estudi d’Oliver «Més àngels que no rebels. Pautes de comportament en els personatges 

femenins. Antologia del s. XX de narrativa breu catalana feta per dones» (2007: 3). 
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anys ha pres la determinació de morir perquè no aguantava els turments a què es veia 

sotmesa per part de son pare, un malalt mental que gaudia fent patir a totes les persones.  

 Ens trobem altres casos en què els protagonistes pretenen suïcidar-se perquè se 

senten esgotats i impotents dins una societat que els colpeja repetidament. És el cas de 

l’Octavi dins el relat «T’estimo, Leonor» (DON), el qual intenta llevar-se la vida, ja que 

no accepta la deplorable vida que arrossega, així com la mala sort que té per bandera. 

No troba feina, la dona l’humilia constantment i els seus pares no accepten el seu 

matrimoni. Tot just formen un cúmul de circumstàncies que han pogut enderrocar la 

vitalitat de l’home. Un altre cas que exactament no és suïcidi però que està relacionat 

amb la impotència com a home de dur endavant una relació matrimonial satisfactòria 

amb sexe, és aquell que s’esdevé al conte «Amanda». L’assassina del seu marit fa veure 

a la policia que el seu marit s’ha suïcidat perquè ja no podia fer-la sentir dona, ja que no 

aguantava el fet d’estar capat, amagant així el terrible crim que havia comés. El fet greu 

d’aquest cas, és que els policies acaben creient de totes totes la versió de la dona.  

 De totes aquestes terribles decisions, destaquem una més intensa. És aquella tan 

diferent que s’esdevé al relat «―Beatus Ille‖» (HP). En aquest cas, el suïcidi no ve causat 

per una terrible rutina diària, ni per cap altre aspecte tortuós que aclapare el personatge. 

El Carles decideix acabar amb al seua vida amb un fusell a la mà apuntant al seu cap 

amb la intenció d’experimentar quan abans millor la felicitat tan apoteòsica que la Mara 

visqué en els moments crítics quan es debatia entre la vida i la mort. La Mara no podia 

imaginar que aquesta falsa confessió desembocaria en una tragèdia difícil d’assimilar.  

 

3.1.3.3.4 L’anàlisi de la conducta humana 

  

Anne Charlon comentava dos aspectes destacables i característics de l’obra 

d’Isabel-Clara Simó: «la creació de personatges i situacions que permeten revelar els 

ressorts ocults de les conductes humanes (i això suposa també una pràctica exotèrica 

enfront de l'esoterisme); i els pactes de lectura molt peculiars que la novel·lista estableix 

amb el lector» (CHARLON, 1999: 19-20). Sens dubte, confirmava que una de les 

estratègies literàries de l’autora és l’anàlisi minuciosa, que de vegades frega l’element 

científic, dels comportaments dels éssers humans, sotmesos a situacions totalment 
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extremes, com per exemple la mort d’un fill, com és el cas del relat «Illia» (HP), en el 

qual Renzo, el pare, no pot continuar vivint amb la càrrega del fill difunt i, després de 

caure en una terrible depressió sembla embogir descontroladament, buscant una solitud 

balsàmica:  

Ni tenia amics ni en volia. Ni tenia desigs sexuals ni apetències alimentàries excessives. Vivia 

tan sol com un ser humà pot viure en una gran ciutat [...] I no buscava mai què li podia fer passar 

l’estona, perquè, per a ell, l’estona era només un llarg passeig de dolor en el record de l’Illia (p. 

67).  

 Així com Renzo, altres personatges han anat progressivament alienant-se fins a 

assolir un grau d’obsessió exasperant. No oblidem els dos personatges, de dos contes 

diferents («Carona de verge» (ALC-NVY) i «Dibuixant Maria» (HOM)), que 

evolucionen frenèticament cap al trastorn psicològic arrossegat per la visió fulgurant de 

sengles imatges religioses: dues verges amb una bellesa indescriptible. Tots dos, a més, 

experimentaran reaccions sexuals, ja que el primer, l’Eladi haurà de mantenir sexe amb 

una prostituta idèntica a la verge per tal d’apaivagar la seua escalfor i el segon 

directament tindrà relacions amb la imatge sagrada. Observem també un altre tipus 

d’obstinació amb el personatge de la Sílvia al conte «―Alfonso‖» (HP) que esdevé cada 

vegada més submisa a les ordres d’un jove prostitut. Fins i tot, inicia un camí en què 

perd la dignitat i l’obcecació arriba a un punt tan elevat que perdonarà l’acte més 

salvatge del jove, un degollament, ja que pensa que ha estat un acte d’amor.  

 No obstant això, l’estudi exhaustiu psicològic dels personatges ofereix diversos 

prismes dins aquest calidoscopi. Observem també uns altres protagonistes que semblen 

aprofitar-se de l’element extrasensorial o fantàstic per tal de viure la realitat a què estan 

sotmesos. Per exemple la Mara del relat «―Beatus Ille‖» (HP) que conta les vivències 

experimentades en un altre món, recordant aquells set minuts en què la protagonista 

estigué clínicament morta on regnava una pau i una tranquil·litat bucòlica: «No tinc cap 

dimoni a dintre que calgui expulsar: és que m’enyoro terriblement d’un paradís que he 

perdut, i sé que ja no podré ser feliç, que la vida no m’interessa ni em tornarà a 

interessar mai més!» (p. 120). Una altre cas estrany i d’allò més suggeridor és el que 

experimenta el protagonista del conte «La frontera» (TAG), el qual es debat 

contínuament en la impossibilitat d’allò que veu, un element màgic i fantàstic que no 

pot ser real, ja que simplement pitjant un interruptor pot viatjar amb el temps i, a més, 



198 

 

pot entaular conversacions amb persones d’altres èpoques. Són experiències que 

trenquen les estructures de la racionalitat.  

 L’escriptora, a més, reuneix un altre ventall de protagonistes que també 

arrosseguen una lacra, ja que pateixen malalties o fòbies inusuals en els humans com ara 

el gust per fer veure el patiment plasmat en els ulls de les persones com ocorre en el 

relat «Fobofòbia» (HP), o el rebuig a tot contacte físic només contrarestat amb una 

violació sexual per un ésser nauseabund i fastigós, com ocorre al conte «Kreuzberg» 

(HP). Tots dos personatges reconeixen sengles malalties, un en la teràpia del psiquiatra, 

l’altra confessant-ho a la mare, i busquen una possible solució a aquest problema. Els 

personatges esdevenen unes figures emmotllables sotmeses als experiments d’una 

escriptora que busca impactar amb unes conductes molt peculiars. Per altra banda, més 

comuna és la malaltia que arrossega la protagonista del relat «La cosina Amàlia» 

(DON), l’anorèxia. Però allò destacable del contes són les reflexions en primera persona 

esborronadores de la protagonista, tot convidant el lector a poder llegir els pensaments 

d’una jove malalta a conseqüències d’uns models socials inhumans.  

 Uns altres es deixaran influenciar per la còlera i la fúria i faran cas als instints 

més malignes i malintencionats, éssent els encarregat d’ordir una venjança destructiva 

cap a aquells infidels. No oblidem el cas aberrant de la Cari, dins del relat «Xirigueig» 

(HP), la qual es venja de la Milena fins al punt de desfigurar-li totalment el rostre; el de 

la protagonista enganyada del conte «Amanda» que mutila els testicles del seu xicot 

adúlter; o el de la Viqui de l’escrit «La revenja» que acabarà emmetzinant aquells que 

han gosat trair la seua confiança. Simó analitza minuciosament les reaccions posteriors 

a la descoberta, els moments d’incomunicació i de trastorn marginal en què pensen la 

venjança i, sobretot, la felicitat que senten amb la concreció i el resultat dels seus 

respectius plans perversos.  

 De fet, allò que li interessa a Simó són les reaccions que surten dels patrons 

establerts, és a dir, actuacions que causen impacte i no deixen a ningú indiferent. Es 

tracta d’uns comportaments anormals, bastats en l’imprevist. Per exemple, hem 

d’esmentar la conducta de la captaire protagonista del relat «La foto» (DON), que inicia 

una successió de cridòries i rialles enmig d’un carrer comercial, com és el Passeig de 

Gràcia a Barcelona, on els vianants passegen capficats en els seus afers, tractant-la 

d’una pobra boja i llardosa. Una altra conducta molt anòmala és aquella que observem 
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al conte «La bicicleta groga» (HOM), ja que el seu protagonista, esmaperdut en les 

seues evocacions d’infantesa, ha estat víctima d’un robatori i ha vist com el seu cotxe 

luxós desapareixia del lloc original. No obstant això, l’home no se sent desgraciat per la 

pèrdua del cotxe sinó pels còmics que tanta feina li havien suposat d’aconseguir. Per 

últim, a tall d’exemple destacarem també el comportament de la protagonista del relat 

«Grassa» (ANG), una dona que ha estat diagnosticada d’una malaltia personal i 

decideix abandonar-ho tot per a dedicar-se a gaudir, en els darrers moments de la seua 

vida, del plaer que més la complau: el menjar.  

 Un altre tret fonamental que és objecte d’estudi de l’escriptora és el constant 

canvi de caràcter dels personatges quan esdevenen en situacions totalment diferents. 

Moltes vegades, la casa dels protagonistes simbolitza el lloc íntim, personal i protector 

en comparació amb les trampes, les temptacions i les incitacions que la ciutat ofereix. 

No podem evitar esmentar en aquest punt l’exemple de la protagonista del conte «Al 

metro» (DON), en el qual una dona rabiosa, amargada i malfiada mostra a la gent que es 

creua amb ella un caràcter totalment esquerp i repel·lent. La cosa canvia quan arriba a 

casa i es delecta amb el seu fillet, malalt al llit. La dona experimenta una transformació 

espectacular que, amb la companyia de l’infant, sembla un ésser feliç i afortunat. Una 

cosa semblant li ocorre a la protagonista del relat «Gossos» que, a casa manté relacions 

sexuals de tot tipus amb els cas, esdevenint una dona molt activa i viciosa. Ara bé, fora 

de casa és una dona molt discreta i ofereix una imatge de dona fidel a les seues idees de 

solitud i de dol respecte al marit recentment mort. També la intimitat de les parets de la 

casa és testimoni de presenciar el secret més inconfessable de l’Esther al conte «La 

minyona imaginària» (DON), en el qual la solitud i la falta de conversa l’empenten a 

imaginar-se un individu que realitzarà les tasques de la casa. L’Esther s’inventarà un 

personatge real en la seua ment, tot parlant, opinant i donant-li ordres. Fora de casa 

també comentarà a les seues amistats els trets principals d’aquesta dona tan eficient en 

les tasques de casa. Aquesta classe de duplicitats de caràcter, així com de l’enteniment 

d’aquestes actuacions són esmentades pel narrador del relat «El suquet de peix» (PC), 

que ens avisarà d’aquest tret tan particular dels éssers humans:  

Totes aquestes duplicitats són tan freqüents, tan vulgars i banals, que estem habituats a 

ensopegar-les, i hi dansem entremig, en el curs de la vida, sense sorpresa, i som perfectament 

capaços d’aconseguir una cortesa indiferència [...] Ara bé, hi ha individus que et desconcerten 

perquè actuen i parlen sense cap mostra de duplicitat: estimen, estan gelosos, senten enveja o 
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qualsevol altra passió que la majoria s’afanyen a dissimular i ells ho declaren amb una 

innocència que commou (p. 31-32) 

 Als contes també hem observat un sistema d’autodefensa i d’autoconsol davant 

aquest escenari urbà que tant els aclapara. De fet, ningú coneix millor els humans que 

ells mateixos i és difícil dipositar confiança en qualsevol altra persona, sense tenir la 

seguretat que no hi haurà traïció. A tall d’exemple d’aquesta teoria esmentem el cas de 

la Magdalena del relat «La presidenta» (DON), que s’enfonsarà en la més tràgica 

tristesa i malenconia dins els serveis de la seua empresa, tot demostrant la feblesa en la 

intimitat. Ara bé, només ella s’insuflarà uns ànims vehements per tal de sortir indemne 

d’aquesta situació tan espantosa, tot repetint en el seu interior aquesta frase: «–No 

afluixis, Magdalena!» (p. 126). Només les nostres actuacions serán les vàlides per a 

assolir els nostres objectius: així pensa també el Carles del protagonista «―Beatus Ille‖» 

(HP) que recorre a disparar-se un tret al cap per a experimentar la felicitat en una altra 

vida més llunyana. Per últim, també podem incloure en aquest punt la història de Benet, 

inclosa dins del relat «Carn» (HP), el qual decideix automutilar-se per tal d’eliminar la 

perversitat que queda patent des de la seua infantesa, tot seguint les instruccions d’una 

misteriosa llum.  

 Però, sobretot, allò que Simó vol deixar constància és la debilitat dels humans a 

l’hora de deixar-nos influenciar per les modes socials. Recordem el cas del protagonista 

del conte «Penseu bé què demaneu: us ho podrien concedir» (HOM) que desprén una 

ambició molt cridanera de ser famós, de deixar arraconat l’anonimat perpetu que impera 

en les grans ciutats i així que la gent puga valorar el seu art. Però també sembla haver 

una crítica punyent en la relació amorosa dels protagonistes del relat «Veïns» (HOM), 

relació que sembla caminar a una velocitat de vertigen per tal d’arribar a una separació 

cantada. De fet, en menys d’un any, es coneixen, mantenen sexe a diari i es casen, així 

com moltes parelles en l’actualitat. Els personatges, com hem comentat, mostren una 

feblesa evident a l’hora de deixar-se convèncer d’alguns aspectes, com ara, la 

protagonista del conte «La depilació». Aquesta dona es veu involucrada dins una 

conversa desinhibida que no buscava i experimentarà una sensació de relaxació i de 

lascívia incontrolable, només manipulada per les constants referències i afalacs de 

l’especialista. La inexperiència de la dona en els afers de relacions sexuals amb 

individus del mateix sexe no són cap impediment per què experimente un plaer 

inexplicable.  
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 Així, a continuació recollirem tot un seguit de condicions inequívoques que 

caracteritzen els éssers humans i que són atribuïbles a una gran quantitat de 

protagonistes dels contes de l’escriptora, com ara la morbositat, reflectida al relat 

«Alcoi-Nova York» (ALC-NVY) en el qual observem la curiositat de tots els veïns a 

l’hora d’acostar-se a presenciar un fet tan tràgic com un accident de trànsit, tot opinant i 

dilapidant les causes, les conseqüències i les solucions; la rebel·lia a desobeir allò 

prohibit i a incomplir les normes, com li ocorre al xiquet protagonista de l’escrit 

«―Aniquilation‖» (ANG), el qual necessita que li impedisquen jugar a la consola per tal 

de sentir-se satisfet, ja que sense negativa no hi ha plaer; la inconformitat, reflectida al 

conte «La desgràcia de ser home» (HOM), en el qual el protagonista-narrador no pot 

evitar el desig d’haver nascut dona perquè sempre ha sortit malparat a causa de la seua 

feina; la capacitat d’imaginació present en molts contes, però molt insistent en el relat 

«El viatjant», dins el qual assistim a l’habilitat del protagonista per a imaginar-se 

cadascuna de les vides dels autoestopistes que arreplega a les carreteres solitàries en les 

quals circula; i l’acceptabilitat i la submissió a lleis inacceptables i ridícules com ara les 

que imposen les línies del conte «Bobi» (HOM), les quals esdevenen tiranes i 

autoritàries, tot i les catàstrofes que poden provocar.  

 Dins aquest apartat que analitza detalladament els aspectes inherents a la 

conducta humana que desprenen els contes d’Isabel-Clara Simó cal destacar també uns 

blocs temàtics ben diferenciats, com ara:  

 

a) El poder de la mirada i la importància dels sentits 

  

Iniciarem aquest punt amb la reflexió de l’estudiós Chris Lombardi quan 

exposava 

Escribes y lees con el cerebro pero la vida la vives a través de tu cuerpo. Hace falta tu parte física 

para transmitir esa experiencia. Tu paseo matutino hasta el trabajo está formado por una serie de 

molestias, o eso es lo que me han repetido una y otra vez mis alumnos de narrativa. Pero en el 

fondo solo se trata de tus pies sobre la alfombra, la sensación de tu cazadora sobre la piel, el 

ruido de la calle, etcétera. Así es como aprendemos el mundo. Para llevar a un lector hasta tu 

mundo ficticio necesitas ofrecerle datos para todos los sentidos (LOMBARDI, 2003: 298) 
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En l’escrit biogràfic que Margarida Aritzeta realitzà el 2014 sobre Isabel-Clara 

Simó esmentà que «quan fa una estona que estàs amb la Isabel, notes que t’observa. Si 

no us coneixeu d’abans, et deixa parlar fins que et té confiança. Llavors no et dóna treva 

[...] li han donat un aire interessant, les ulleres, un recurs de camuflatge per a la seva 

mirada aguda, despullada, que parla quasi d’una manera tan clara com la seva veu» 

(ARITZETA, 2014: 12-13). La importància que Simó li dóna a la mirada ultrapassa també 

les pàgines dels seus escrits atorgant als seus protagonistes el do d’una observació molt 

acurada i afilada. No hem d’oblidar que des dels seus inicis com a escriptora aquest 

aspecte és molt destacat en les seues novel·les, dins les quals el joc de les mirades i 

l’estudi minuciós dels ulls hi són presents, recordem per exemple Els ulls de Clídice 

(1990) o Una ombra fosca com un núvol de tempesta (1991). En la primera d’elles, 

Clídice és la protagonista indiscutible, una jove amb les parpelles transparents capaç de 

veure coses que van més enllà de la visió normal, com la mort i la bellesa. En la segona, 

es destaca el color fosc que adquireixen les nines dels ulls davant la felicitat de la mort 

d’una persona que odiem, en aquest cas és la Sara qui ho experimenta amb la sobtada 

mort del marit.  

Aquest tret s’accentua en els contes i Simó es fa servir de l’adjectivació atribuïda 

a la mirada innata dels humans per tal d’intentar entendre el comportament que 

emprendran els protagonistes en el seu desenvolupament. Al mateix temps, deixarà de 

manifest l’estat d’ànim dels mateixos. És per això, que no és estrany que ens puguem 

trobar amb descripcions com ulls d’animalet perdut en el món («L’airet del matí, a 

Barcelona..., EQM) per denotar timidesa, una mirada seca, ornada, d’amargura 

(«Desig de desig», HP) per denotar gelosia, una mirada plena de recriminacions 

(«Kreuzberg», HP) per denotar ràbia, una mirada plena de mortal languidesa («Mirall 

en fuga», HP) per denotar compassió, els seus ulls de ratolí fits a la paret («El suquet de 

peix», PC) per denotar submissió i atenció, mirada triomfal del professor («El professor 

de gramàtica», ALC-NVY) per denotar vanitat o la mirada com dues llunes plenes («La 

foto», DON) per denotar sorpresa, d’entre moltes altres.  

 Però la mirada, a més de descriure els sentiments que vessen internament els 

protagonistes serveixen per a ser el fil conductor del relat fins arribar al clímax del 

mateix, en el qual una darrera mirada, definitiva, tancarà el teló. És el cas del conte 

«Alcoi-Nova York» (ALC-NVY) que analitzarem tot seguit. En aquest conte la 

protagonista principal va evolucionant d’una manera molt original, ja que observem 
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com una dona alcoiana, que camina amb pressa, és atropellada per un camió deixant de 

veure res i despertant-se posteriorment dins el cos d’un nadó nord-americà. Les 

contínues, però subtils, referències a la mirada van esdevenint-se en comptagotes: ma 

mare em mirava amb una mirada de compassió (p. 12); em mirava com si n’estiguera 

enamorat (p. 16); em mirava amb ulls durs i l’entrecella arrugada (p. 35). Però, aquest 

conte s’apuntala en dos moments claus, tots dos caracteritzats pel sentit de la visió 

humana: el primer d’ells, amb la foscor absoluta a què es veu abocada la dona quan és 

atropellada, ja que simbolitza el moment de transposició d’un cos a un altre sense cap 

tipus d’explicació; el segon, és el punt àlgid del relat quan la dona alcoiana i el jove 

nord-americà, després d’haver viatjat per mig món instintivament, creuen les mirades i 

sembla que es coneguen.  

 Com veiem, Simó ha optat en diverses ocasions per dotar d’una importància 

cabdal aquelles mirades plenes de sentiments que, sense dir cap mot, s’introdueixen 

dins l’ànima dels personatges com una estaca punyent, fet que provocarà posteriors 

reaccions. És el cas del conte «Carn» (HP): en ell, un personatge com en Benet, que ha 

patit una terrible i truculenta infantesa, no pot oblidar la mirada en el darrer moment de 

vida del pare Lluís, l’única persona en el món que l’escoltava, afirmant-ho de la següent 

manera: «Ell em va clavar la seva mirada pastosa i va expirar. I jo vaig sentir que em 

clavaven un ganivet al mig del pit i em vaig quedar en trànsit» (p. 87). 

 Així, la mirada, la mort i l’afecte es fusionen en un mateix moment fins al punt 

de deixar al protagonista en un èxtasi foll i incontrolable. Al relat «Dibuixant Maria» 

(HOM), una altra visió torna a engegar un sentiment inaturable i embogidor. És el cas 

del narrador i protagonista del conte, un professor d’art que en una excursió a l’església 

del poble esdevé foll amb la imatge d’una verge nova, fet que el porta a intentar tenir 

relacions sexuals amb ella. Amb aquest conte Simó intenta esbrinar la clau d’un secret a 

veus: la fascinació dels artistes per les dones, així com pregunta en un escrit assagístic: 

«d’on surt la fascinació que l’artista sent per la dona? En totes les èpoques en totes les 

arts, trobem sempre la mirada perplexa de l’home que mira dones. Una mirada de 

curiositat, interrogatòria, insatisfeta. I una mirada que comparteixen les dones artistes, 

des de les germanes Brönte a Frida Kahlo...» (SIMÓ, 1992c: 7).  

 D’aquesta manera, la mirada, a més d’oferir visions incontrolables, pot 

esdevindre un fet pertorbador, inquietant i predictiu. Per exemple, cal destacar les 
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contínues descripcions de les ninetes fosques  dels personatges dels contes de l’autora. 

Al relat «Tu sí que m’estimes, oi que sí?» (ALC-NVY), el narrador omniscient ens 

avisa de la llum fosca que va creant-se en les ninetes d’en Marc, fet que avançarà un 

sentiment d’inquietud o de venjança. De fet, la mare descobreix allò que rumia el seu 

fill quan observa un núvol gris i pesat en les ninetes (p. 132), recordant molt els fets 

esdevinguts a la seua novel·la Una ombra fosca com un núvol de tempesta (1991). Però, 

si cal, el cromatisme de les ninetes dels ulls adquireix una altra tonalitat. És el cas del 

relat «Amanda», en el qual la protagonista, una infermera víctima d’una infidelitat 

adquireix una tonalitat negra en les seues ninetes amb ganes de venjança, tot i que en 

certs moments aquesta foscor es veu acompanyada d’una aurèola rogenca d’ira 

incontrolable. Fins i tot els colors de les ninetes vénen a ser tèrbols i gens transparents. 

És el cas de la Maria, dins el conte «Lliure» (DON) quan el narrador ens informa de 

l’opacitat de la seua mirada quan intenta convèncer el seu marit de l’error de la seua 

decisió de deixar de treballar.  

No obstant això, la mirada sempre ha estat lligada a un altre sentiment 

irrefrenable: l’enamorament. Dins l’ample ventall de personatges inclosos en els relats 

de Simó disposem d’Amanda al conte «L’intocable» (HP), una xica poc agraciada 

físicament però que esdevé irresistible a conseqüència de l’encís dels seus ulls; la dona 

vídua i propietària d’un estanc del relat «La ganivetada», la qual es veu traspassada i 

enamorada bojament per la mirada temptadora d’un lladre, fet esfereïdor, ja que la 

víctima se sent submisa cap al seu botxí; o la innocent jove del conte «En la foscor 

d’una entrada» que es veurà sotmesa als jocs sexuals d’un adolescent més major que 

ella, el Raül, però que amb la mirada té prou per sotmetre-la.  

Podem deduir que, per a l’autora, la mirada és tan important que, fins i tot, en un 

dels relats de la compilació Històries perverses (1992), «Xirigueig», la Cari traça la 

venjança més terrible que una dona puga patir, la desfiguració de la seua cara, amb la fi 

de transformar-la en un monstre a la vista de la resta. És per això, que amb premeditació 

i cura introdueix en el maquillatge de la Milena un seguit de vidres minúsculs d’una 

bombeta esclafada que aquesta s’autointroduirà accidentalment en el seu rostre i en els 

seus ulls, deixant-la monstruosa i cega. Així, la mirada ve a ser aquell sentit dels 

humans de què gaudim eternament, essent el més important de tots. Esdevé molt 

plàstica la imatge de l’àvia Sixta, dins el conte homònim de la compilació Dones, quan 
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li brilla l’ull que manté més obert que l’altre, tot inspeccionant el seu nét i els objectes 

que l’envolten.  

Si ens detenim en aquest aspecte, observem un munt de situacions en les quals 

l’encreuament de mirades esdevé corprenedor: és el cas dels dos oriols del relat 

«L’ocell» (ANG), un (el xiquet) contempla l’oriol ocell i desitja ser lliure i poder volar 

com ell; l’altre (l’ocell) contempla l’infant i desitja tenir braços i cames per alimentar 

més fàcilment els seus nadons. O també és el cas de l’encreuament de mirades entre la 

Nora i la bestiola del bosc al conte «La bèstia» fet que alimenta la seguretat que tots dos 

adquireixen mútuament.  

Perquè, si reprenem la idea inicial, la mirada, en la societat actual manté una 

simbologia molt explícita adquirint moltes connotacions i, d’això, se n’aprofita Simó. 

Al relat «En Benet» (HP), la Laura ha de canviar la mirada cap a en Benet, ço és, amb 

allò que a tots dos els ha ocorregut, ja que no pot mirar-lo com una amiga, sinó com una 

dona mira a un home, perquè ara s’estimen. Al conte «De teves a meves» (HOM), 

ambientat en unes oficines d’una empresa, la fragància fresca que perfuma l’escenari 

vessada per la jove, contractada recentment, augmenta els desitjos sexuals dels homes 

que treballen en aquell indret, però, a més, la mirada inusual d’aquella jove irradia una 

lluentor inexplicable. Un altre cas de mirada simbòlica l’observem al relat «D’oca a 

oca» (PC) quan la Patrícia J. sense dir cap paraula intenta expressar en els ulls tot el 

menyspreu possible a l’amant del seu marit difunt quan aquesta es presenta a casa seva; 

o també en el conte «Em dic Jaumet!» (EQM) quan el narrador utilitza una comparació 

centrada en la visió dels ulls que explicitarà la seua experiència en la infantesa: els ulls 

humits dels mestres i els ulls glaçats dels hermanos.  

Però si hi ha un conte on es plasma el propòsit de Simó d’analitzar els ulls i la 

mirada, aquest és el relat «Fobofòbia» (HP). En ell, assistim a la confessió aterradora 

d’un pacient al seu psicòleg. En ella, el malalat manifesta el gust d’infondre pànic a la 

resta d’humans admetent que gaudeix amb el patiment de la gent, fins al punt de cercar 

en les pupil·les dels ulls una contracció, fet que provoca una dilatació màxima en les 

mirades. És per això, que aquest ésser té predilecció pels ulls clars, dins els quals la 

contracció és més translúcida. Amb tot, aquest conte esdevé l’exemple idoni de la 

documentació i l’estudi de Simó envers els misteris i les connotacions que ofereixen les 

mirades en els humans.  
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 Si la mirada tractada anteriorment és fonamental per a desentranyar els 

pensaments humans i per a plasmar els estats d’ànims, la resta de sentits també tenen 

una altra funció i així ho exemplifiquen els relats. A continuació oferirem un grup 

d’escrits en què s’evidencia la importància que atribueix l’escriptora a l’ús d’aquestes 

singularitats que podem percebre els éssers humans. Per exemple, en el primer conte de 

la primera compilació «Engruna de res» (EQM) ja observem aquesta rellevància, ja que 

la narradora, una dona que ens conta la història de la seua vida des de joveneta fins el 

moment que decideix suïcidar-se, utilitza estratègicament la remembrança dels sentits 

per crear un clímax satisfactori. Per exemple, desprén molta positivitat el tacte a la terra 

mullada d’un test que acaba de plantar la Lena, ja que l’afecció que té per les flors 

aquesta protagonista, li ajuda a evadir-se d’una realitat angoixant. Al llarg de relat 

podem entreveure tot un seguit d’elements (la flaire, l’escalfor, la suavitat, la 

sedositat...entre d’altres) que li recorden una figura positiva en la seua vida: la mare, ja 

desapareguda.  

 Un altre conte en el qual prenen cabdal importància els sentits és «L’airet de 

matí, a Barcelona...» (EQM). Aquest relat que mostra la vida d’una dona madura que 

s’ha vist arrossegada a una depressió a causa de la solitud i de la tediosa viduïtat, utilitza 

el sentit de l’olfacte en diferents ocasions, totes elles per caracteritzar la seua descripció 

amb particularitats negatives. És el cas de la gegantina ciutat de Barcelona que, quan 

arriba la nit, es transforma i desprén una insuportable pudor a orina. O les dones 

tafaneres que habiten als barris que, a més olen a ceba. Ara bé, la resta de sentits 

augmenten l’èxtasi positiu que viu la protagonista a partir de la llibertat estrenada 

després de la mort del seu marit. Per exemple, la llum del sol tan radiant que desprén 

Barcelona de matí, filtrant-se per les cases. Però sobretot, els sentits ens ajuden a no 

oblidar el passat retenint-lo en la memòria, així com la magdalena de Proust: «L’amoixo 

com un infant. La seva veu m’ha fet recuperar la imatge familiar de la tieta. He sentit la 

flaire dels pastissos d’aiguardent, dels polvorons, de les roses de panís amb mel... I el 

tacte dels jerseis de cremallera, que feien trena i rascaven la pell i no em volia posar. I 

els vint duros de Nadal» (p. 146).  

Aquest darrer cas ens ha corroborat la idea que els sentits ens ajuden a evocar 

recialles del passat que ens han resultat satisfactòries. Ho tornem a exemplificar amb el 

conte «L’atómico» (HOM) en què dos homes es reuneixen després de molts anys en un 
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local on van passar els millors moments de la joventut i tot allò que els venia a la ment 

ho recordaven amb molta felicitat i satisfacció a través dels sentits:  

Quan Juli arriba a l’Atómico i sent l’olor que fa, el so que fa, el color que fa, i veu la barra i 

aquells tamborets que han sentit tantes tragèdies personals, i on s’han esdevingut brindis tan 

espectaculars i no hi ha hagut confessions tan íntimes, li entra una mena de devoció així com el 

pelegrí que arriba el temple i diu lloat siga Déu que és gran i magnificant (p. 18)  

Però també assistim perplexos als contes que contemplen unes reminiscències al 

passat amarg dels protagonistes a través dels sentits. És el cas de la vídua del relat 

«D’oca a oca» (PC), una dona que tots els dies olorava el perfum de l’amant enganxada 

en la roba del seu marit difunt, fet que la submergia en un estat de còlera incontrolable. 

O un altre cas com el de la Laura del conte «El garatge» (TAG), que no pot suportar 

l’olor, la vista o el tacte de la casa on viu actualment amb la seua parella, el Jofre. La 

causa d’aquest disgust és la felicitat que ell vessava en aquell mateix indret quan vivia 

amb la seua exparella, l’Helena.  

 Moltes vegades l’aparició dels atributs sensitius en els contes serveixen d’ajuda 

a l’escriptora per crear una atmosfera idònia per a la finalitat del relat. Per exemple, a 

l’escrit «La depilació», el tacte i el fregament dels cossos entre les dues dones en 

aquesta sessió augmenta l’escalfor eròtica i provoca una reacció inusitada en la clienta. 

A mesura que el conte avança, els fluids corporals i les olors a cony incrementen més el 

moment sensual de l’acte. Un altre exemple el tenim al relat «Plaer de dona» (ALC-

NVY), en el qual la Rebeca s’autocomplau corroborant que el plaer que sent una dona 

és infinitament superior al d’un home. També interessa crear una atmosfera eròtica que 

explique els jocs sexuals íntims que experimenta aquesta senyora. És per això, que Simó 

utilitza oracions com: «L’habitació estava tèbia i feia olor de son» (p. 134) i «És també 

flaire de suor de mascle, però fina i subtil, com de fonoll barrejat amb llimona [...] 

l’aroma de sabó perfumat» (p. 134). Amb elles, perfuma l’escenari del conte, una 

habitació amb bany, i ajuda el lector a recordar experiències viscudes que s’assemblen a 

les descrites en aquestes línies.  

 Observem en un altre conte, «Xirigueig» (HP), una altra funció que poden 

desenvolupar els sentits en els humans: la d’investigació. Per als detectius, tots ells són 

vitals per tal de descobrir pistes que els apropen a esbrinar la realitat dels casos. Un cas 

semblant ocorre en aquest relat, en el qual la Cari, coneixedora de la flaire del Gonçal, 
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destapa un terrible secret quan olora aquesta essència una vesprada que arriba a casa, 

símbol inequívoc que, o està a dins el seu xicot, o ha estat fa poc. Però, un altre sentit, 

l’oïda és el que li ajuda definitivament a descobrir aquest adulteri, ja que parant l’orella 

amb atenció, descobreix uns terribles gemecs provinents de l’habitació. També ocorrerà 

el mateix amb els contes policíacs, ja que, per exemple, en el conte «La foto», el policia 

es basa en una única imatge per esbrinar una pista fonamental, en el relat «Amanda» el 

jove víctima de la dona ingereix un medicament que el farà adormir-se una llarga 

estona, així com el conte «La revenja», en el qual una dona enutjada prepara un aliment 

emmetzinat per tal que el destí trie la persona que moriria en aquell sopar tan espantós.  

 Ara bé, en dos contes de l’autora els sentits esdevenen la columna vertebral del 

seu argument. El primer d’ells, «La màquina de fer petons» (TAG), presenta un jove 

ancià que torna a veure després d’un munt d’anys un objecte que el fa commocionar: 

una capseta molt especial que li van regalar mentre estava hospitalitzat en la seua 

infantesa. Aquesta capseta contenia una màquina que, amb el contacte amb la pell, 

regalimava i feia la sensació que et donara un bes. L’originalitat del regal i la felicitat 

que li proporcionà en aquell moment no es pot explicar de cap manera, ja que en una 

etapa fosca i trista, era l’únic objecte que li mantenia les ganes de viure. En el segon, el 

relat «Alcoi-Nova York» (ALC-NVY), és imprescindible la narració de gran quantitat 

de fets en què estan implicats els sentits, ja que la narradora ens conta tota la 

transformació que ha patit el seu cos, ço és, ha passat de ser una dona madura alcoiana a 

un nadó nord-americà que experimenta tot un seguit de sensacions i descobertes 

gratificants. Per exemple, se sorprèn quan li fan engolir una cosa dolça en l’hospital, 

quan veu encara miop i tèrbol fins que no creix uns mesos, quan nota una cosa humida 

entre les natges, o més endavant l’olor pastosa que emanava l’escola dia rere dia. 

 

b) L’expressió del subconscient col·lectiu i altres vicis 

  

Iniciarem aquest apartat parlant d’un defecte molt desestabilitzador com és la 

impotència. Un sentiment que ens angoixa, que ens abat i que ens aboca moltes vegades 

a la renúncia de fites desitjades. Per exemple, la vídua protagonista del conte «L’airet 

del matí, a Barcelona...» (EQM) se sent desanimada amb l’abandonament dels seus 
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amants joves, influenciats per la decisió dels seus pares, els quals no acabaven de 

comprendre que una dona madura tingués aquest tipus d’amistats amb dos joves 

estudiants, sense obtindre cap aprofitament. És curiós també el cas del Cisco al relat 

«L’equació» (TAG), un jove que es troba en un moment d’histèria i d’aclaparament 

quan s’enfronta a la resolució d’una equació molt complicada que necessita per aprovar 

l’examen d’Estat de medecina. Afortunadament la irrupció sigil·losa de la Carolina, la 

minyona de la casa, que soluciona d’amagades la terrible operació matemàtica, serà com 

un miracle diví que empente el Cisco cap a l’èxit.   

 Si en aquests casos els protagonistes dels contes han fregat l’abandonament dels 

seus objectius, ens hem topat amb contes en què sí que es consumeix la desesperança i 

els personatges acaben rendint-se. Un cas evident és el que ens relata «El professor de 

gramàtica» (ALC-NVY). En ell, un jove professor interí de llengua arriba a un centre 

amb la finalitat de substituir-ne el titular i d’impartir docència als alumnes. Amb el pas 

dels dies assistim progressivament a l’enderrocament i l’abatiment del jove provocat per 

un alumne insolent que el fa enutjar dia rere dia, fet pel qual demana la dimissió 

irrevocable del lloc de treball. També cau en una profunda depressió Renzo, el 

protagonista del relat «Illia» (HP) que no ha pogut suportar la mort del seu fill i no es 

troba feliç amb la seva absència. De fet, s’imagina constantment com seria la vida amb 

el fill mort, comprant roba per a ell i parlant a soles. No obstant això, la irrupció 

d’aquell jove idèntic al seu fill, sembla esperonar una mica aquell desgraciat que ha vist 

com Eurídice, la seua dona, l’abondonava i com el feien fora de la seua feina. 

 Un destí més tràgic sembla deparar al protagonista masculí del conte «T’estimo, 

Leonor» (DON). La seua muller, que dialoga amb una altra en les portes d’un quiròfan, 

ens informa que l’home ha volgut suïcidar-se perquè se sent l’ésser més desgraciat del 

món, ja que té la mala sort per bandera. De fet, no troba feina enlloc i quan la troba 

l’acomiaden dies després. Com que no suportava l’alliçonament constant i la humiliació 

diària per part de la seua dona, decidí concloure amb aquell calvari. Però si pensem que 

aquest sentiment ve lligat als personatges que habiten a les grans ciutats, influenciats 

per les pressions socials, estem ben equivocats. Ningú se salva d’aquesta foguera i, fins 

i tot els protagonistes del conte «Mirall en fuga» (HP), habitants d’un paisatge idíl·lic 

situat a Alemanya, a la vora del llac Ilse, es rendeixen tot acceptant el destí a què s’hi 

veuen sotmesos. De fet, el narrador ens informa així de la situació: «No tenien altre 
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remei que acceptar les coses tal que venien i que estava fora del seu abast modificar-

les» (p. 234).  

 Aquests contes, miralls moltes vegades dels fets i de les vides quotidianes, 

serveixen per a fer veure al lector moltes de les errades que cometen els humans  en la 

vida diària, així com també els penediments posteriors a aquestes actuacions. Per 

exemple, l’Amanda del relat «L’intocable» (HP) se sent desgraciada i terriblement 

afligida per haver tingut sexe amb el marit de la seua amiga, ja que pensa que mai més 

respectarà les persones. La protagonista pensa que ha actuat d’una manera 

menyspreable: «el va deixar de seguida i es va masturbar sota el doll de la dutxa. 

L’aigua queia bullent i les seves llàgrimes, per contrast, semblaven fredes. Segurament 

ja mai més no respectaria ningú. I aquest és el pensament més insuportable que podia 

sentir l’Amanda» (p. 134). També faria retrocedir el temps el policia protagonista del 

conte «Què has fet aquest estiu» (HOM), el qual continua llegint atònit i amb llàgrimes 

sinceres als ulls una redacció d’un xiquet que, innocentment, deixava entreveure els 

continus maltractaments del pare. Ha arribat tard, i el fet d’haver-se creuat amb aquesta 

prova policial crea un malestar i una angoixa més palpable en la consciència del 

protagonista.  

 Moltes d’aquestes situacions d’impotència vénen donades per la humiliació que 

senten els protagonistes. És el cas de la Sílvia del relat «―Alfonso‖» (HP) que, després 

d’haver superat la mort del seu marit, decideix contractar els serveis d’un prostitut, fet 

que desencadenarà una relació tempestuosa amb el jove. La Sílivia s’enamora 

follament, mentre que ell li confessa que només és una clienta més. És aleshores quan la 

dona se sentirà vexada i deshonrada davant aquesta situació no corresposta. Una altra 

xica, la Cari, se sent traïda i humiliada pel seu nuvi i la seua millor amiga davant la 

infidelitat que tots dos duen a terme secretament. Així com la protagonista més jove del 

conte «Ja t’ho deia jo» (DON), una dona que és abandonada pel seu marit i que acut a la 

mare per contar-li la notícia i les seues causes. Amb tot, en aquest relat, la mare de la 

xica, tot i observar l’estat depriment de la seua filla, no la recolza sinó més bé tot el 

contrari, la inculpa d’haver comés errades flagrants que hagen impulsat al marit a 

prendre aquesta decisió, sense tenir en compte que era homosexual. Per últim, afegim 

també una altra jove, la protagonista del conte «En la foscor d’una entrada», que, tot i 

gojar amb disbauxa de la seua primera experiència sexual, se sent humiliada per 

l’experiència del jove. Ell li ha provocat l’orgasme sense tocar-la, simplement fregant 
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un llapis entre la ranura dels dits dels peus, però el goig que ha experimentat amb 

aquesta situació tan ingènua li fa malpensar i sentir-se totalment insultada.  

 Però ací no acaben les angoixes. Els relats de Simó ofereixen un ventall molt 

extens de  protagonistes femenines que se senten totalment dissortades, miserables i 

infelices en una societat que no encaixen. Per exemple, la Marina, protagonista del 

conte «Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM) que, a causa de la 

seua condició com a integrant de la classe alta amb herència industrial inclosa, se sent 

dissortada, fet pel qual el seu físic acaba acusant-ho, arribant a aprimar-se 

exageradament. De fet, sembla que les xiques arrosseguen una preocupació constant pel 

que fa al seu físic, ja que la protagonista jove del relat «La cosina Amàlia» (DON) se 

sent desafortunada quan observa la bellesa de la seua cosina, arribant a pensar que en 

comparació amb ella, és un monstre. Aquest punt d’inflexió és l’inici del llarg camí que 

enfila la protagonista cap a l’anorèxia. Per últim, afegim també la confessió de la mare 

protagonista del conte «Al metro» (DON), una dona que se sent totalment desgraciada 

quan els metges li comuniquen la malaltia greu que arrossegarà el seu fill.  

 Deixant a banda les dones protagonistes que hem comentat, també els homes 

experimenten aquesta sensació d’infelicitat i d’impotència davant les traves que el destí 

els ha deparat. Així és el cas del Benet, del relat «Carn» (HP), que, després d’haver 

suportat penúries en la seua infantesa, acaba experimentant en la presó una desesperació 

irritant i terrible, fet pel qual augmenta el sentiment de desgràcia que l’aclapara. També 

se sent desafortunat el pacient del conte «Fobofòbia» (HP), el qual admet que és 

diferent a la resta, ja que gaudeix donant terribles notícies a les persones, per tal 

d’observar les reaccions espasmòdiques de les seues víctimes. Un cas molt cridaner és 

el del protagonista-narrador del relat «La desgràcia de ser home» (HOM), el qual se sent 

dissortat per ser mascle en aquesta societat malcarada, ja que l’experiència a la vida, li 

ho ha demostrat. De fet, desitjaria haver nascut dona, ja que sempre surten benparades 

en tots els aspectes rutinaris, a banda de sortir afavorides en tots els afers referents a la 

justícia. Però si hi ha un conte que descriu l’estat més lamentable d’impotència d’un 

ésser humà, aquest és «La fi del món» (HOM). El títol ens ajuda a preveure la 

desesperació d’un home víctima d’una confabulació per part de la dona. Aquesta, 

després d’haver-se divorciat del marit, li arravatarà la custòdia absoluta de la seua filla, 

acusant-lo de depravat i de pederasta. La Laura li havia guanyat la partida amb joc brut, 

i la justícia no li deixava marge per a defensar-se. Amb aquesta situació, «quan va sortir 
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al carrer, sense pis, ni cotxe, devent una pensió desorbitada i sense la seva Mati, el sol 

lluïa amb tota la seva esplendor i la gent caminava tranquil·la, com si no fos, avui la fi 

del món» (p. 208) 

 Amb tot, si hi ha una característica que defineix clarament les actuacions dels 

personatges dels contes de l’autora, aquesta és la perversitat. No cal anar molt lluny en 

aquest sentit, ja que la compilació de contes editats el 1992 es reuneixen sota el títol 

d’Històries perverses i tres anys després es reediten i s’afegeixen al recull dels Perfils 

cruels.
275

  

 Així, tenint en compte la classificació esquemàtica dels quatre tipus de persones 

que ens ofereix l’autora, el focus se centra en analitzar el darrer d’ells, ço és, aquells que 

es dediquen a ser perversos pel simple fet de ser-ho sense traure’n cap profit. És el cas 

de la Mara al conte «‖Beatus Ille‖» (HP) que, en comptes de relatar la història real de 

l’experiència del seu coma crític després de l’accident, conta una altra d’inventada per 

tal de despertar enveges als seus amics, sense adonar-se’n de les terribles conseqüències 

que això podria provocar: el suïcidi d’un d’ells. En aquest cas es tracta d’una malícia 

més aviat involuntària amb un resultat que ningú podia preveure.  

 És per això, que els contes de Simó estan farcits de perversitats ideades per uns 

protagonistes que, moltes vegades, deixen bocabadats i impotents al lector davant la 
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 Segons ens comentà Simó en una conversa personal al desembre del 2012, el títol que tenia pensat per 

a aquesta compilació era el de Contes perversos, però l’editor l’obligà a canviar-lo per la confusió 

semàntica que hi podia sorgir: Contes per versos, fet que en Històries perverses no es donava.  

Davant la pregunta intencionada sobre com va sorgir la idea d’escriure aquest recull, Simó ens confessava 

el següent: «Com que tinc els ulls cap a fora, em passo la vida observant les persones. I sí que he 

observat, sobretot en la gent del meu sexe, una sèrie de malícies, també amb els tios, eh?, però sobretot, el 

que tinc més a prop, les dones, una sèrie de malícies i de posar el dit a l’ull de l’altre, que perdonen del 

Mourinho ara, sense cap necessitat. Hi ha una definició que diu que hi ha quatre tipus de persones en el 

món: els malvats, que fan mal als altres per beneficiar-se’n; els ingenus, que creuen que si l’altre li fas un 

bé, és un bé també per a tu; els astuts, que et fan anar malament a tu, per poder anar bé ells; i finalment, 

els imbècils, que són els que et fan anar malament a tu, sense traure cap benefici. Això és la idiotada 

número u. Però és el que fem tots, i ho fem cada dia. La típica mirada femenina quan entra una xicota 

guapa: ―postisses, aquesta t’agrada?...‖ Això ho fan molt les dones. Com si encara estiguéssim en aquella 

època en que l’home és un mercat i nosaltres hem de situar-nos, a veure, la nostra carrera, és buscar el 

millor: ―que siguin heterosexuals, que no estiguin casats, que estiguin disponibles i guapos‖, allò tan típic 

de caçadora, de dona caçadora. I això és un atavisme que arrosseguem. Bé, doncs el fet de veure com ens 

fem la punyeta els uns als altres, per què un nen a l’escola s’alça i diu: ―aquest està copiant‖, que no en 

trau cap benefici, al contrari, és mal mirat per la classe, per què ho fa? És a dir, a mi això, m’intriga molt. 

Per què fem cada dia petites maldats? [...] Doncs hi vaig dir: ―si jo pogués objectivar en un conte aquesta 

manera de fer-se la punyeta els uns als altres, sense fer-se un gran mal, però fer-nos la punyeta i ens la 

fem cada dia‖. I aleshores, a partir d’aquesta preocupació, em van sortir els meus fantasmes interns i em 

van sortir grans maldats interiors, però els meus amics em diuen que des d’aquest llibre ja no es tornen a 

fiar de mi».  
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visió esgarrifosa de les seues concrecions. Així ocorre, per exemple, al relat «El suquet 

de peix» (PC), quan el narrador ens informa de la terrible crueltat que ha patit la Rosario 

en la seua infantesa, una jove filipina que va escapar d’aquell infern: «Però és que a més 

estava condemnada a la misèria, perquè el salari que aconseguia guanyar entre fàstics, 

gemecs i semen se’l quedava íntegre el seu pare, que era qui l’havia portada en aquell 

bordell just quan va fer els onze anys» (p. 44). Observem com els pares d’una xiqueta 

l’obligaven a exercir la prostitució a la increïble edat d’onze anys, fet que resulta d’una 

aberració màxima per als integrants de les cultures occidentals i que esdevé la cosa més 

comuna en aquells indrets. Però, com observem, les maldats no són presents únicament 

en aquestes compilacions sinó que s’hi deixen veure en tota la trajectòria de l’escriptora. 

Per exemple, al conte «Les germanes» (TAG), dins el qual una dona madura com 

l’Alícia, arrossegada per l’enveja, tracta de difamar entre els habitants del poble on 

viuen la incapacitat transitòria de la seua germana, ja que aquesta havia aconseguit en 

poc de temps ser el focus d’atenció de tots ells, fet que no podia suportar de cap de les 

maneres. O també presenciem les males arts del iaio Tomàs al conte «El senyor Tomàs» 

(HOM), un ancià que ordeix un pla per fer fora de casa la seua detestable nora. Com no 

se suporten, l’ancià fa veure al seu fill, aprofitant-se’n de la innocència del nét, la 

probable infidelitat de la seua muller. En aquest cas, la perversitat sí que tindria premi: 

l’expulsió immediata del nucli familiar d’una intrusa que no estima.  

  Ara bé, hi ha un tipus de perversió que es repeteix en diversos contes, les 

vil·leses femenines dins el concepte del matrimoni i, més concretament, en la posterior 

separació. És el cas de la Laura al relat «La fi del món» (HOM), una dona que és capaç 

d’inventar-se una acusació cap al seu marit Arnau d’abús sexual a la filla, a propòsit de 

l’estima infinita que aquest li professa. Un únic objectiu: aconseguir la custòdia absoluta 

de la xiqueta i enfonsar en la misèria el seu exmarit, fet que assoleix sense cap dificultat. 

Un cas semblant ocorre al conte «―T’estimo, Leonor‖» (DON) en el qual, la mateixa 

protagonista reconeix que ha estat perversa amb el marit, el qual era un submís de les 

seues constants humiliacions. Però aquest poder femení i la conseqüent debilitat dels 

mascles davant la justícia i les mirades de tothom també queda reflectida al relat «El pes 

de la cultura» (HOM). En ell, un home madur i lletraferit és seduït i enganyat per una 

joveneta espavilada, doctoranda seua, que només buscava escridassar i crear un 

malentès que el condemnara, acusant-lo d’una violació salvatge en la intimitat del seu 



214 

 

despatx. L’autora, el 1992, aclarava al lector que les seues no eren les úniques dones 

dolentes en la literatura:  

Doncs, jo crec que pràcticament totes les de la història de la literatura. Per exemple, jo en tinc 

tres o quatre de les més famoses. Una de les més famoses és Jezabel. Home, Jezebel és terrible! 

Una de les que trobe més redones com a malvada és Lady Macbeth. Lady Macbeth és una cosa 

terrible, perquè mata [...] Després hi ha la madrastra de Blancaneu; aquesta és odiosa. La Cruella 

de Ville que, a més, mata gossets, que això ja és terrible. I una de les pitjors de la vida reals és la 

Valeria Messalina, de l’any 25 dC, la dona de l’emperador Claudi, que s’ha fet famosa en la 

història per la seua promiscuïtat. Deien que tenia la vagina de metall, de ferro, de tant que era 

capaç de fer l’amor amb tants homes (SIMÓ, 1992b: 96)  

No obstant això, també trobem alguna crueltat masculina dins el matrimoni 

amagada en la ment del protagonista del relat «L’anell» (HOM), un home que té un 

pensament horrible: si la malaltia de la seua dona recorreguera el camí inexorable de la 

mort, ell podria ser lliure, fet que li enllumena el terrible sentiment del desig d’aquest 

final.  

 Com hem comentat amb anterioritat, hi ha un conte on, especialment, les 

perversions adopten un grau màxim de repugnància i de rebuig: «Fobofòbia» (HP). La 

confessió esfereïdora del seu protagonista deixa al lector compungit i corprés, ja que 

aquest individu, com hem comentat anteriorment, té una obsessió: presenciar la por i el 

pànic en altres persones. El psiquiatra que l’analitza resta perplex davant aquesta 

narració i escolta detingudament les tortures que el pacient sotmet a les seues víctimes, 

tals com mutilar els animals, ficar a persones el fil d’una fulla d’afaitar entre la carn i 

l’ungla, pegar als clatells amb una pala, provocar els suïcidis, conservar fetus en 

ampolles de formol... tot un seguit de perversions de gran alçada que tornen bojos a les 

seues víctimes.  

 Però si hi ha un element causant d’aquestes maldats, aquest és el de la venjança. 

L’estat de còlera i d’humiliació que tot ésser humà experimenta amb les traïcions o amb 

les maquinacions, ens condueix moltes vegades a un estat imparable de vendeta per tal 

de veure patir eixes persones que ens han fet tant de mal. És el cas de la Cari, al relat 

«Xirigueig» (HP) que, com hem comentat anteriorment, s’encarregarà, a través d’una 

astúcia molt ordida, de desfigurar la cara de la seua amiga deslleial. També ocorre el 

mateix al conte «Amanda» on la infermera víctima d’una infidelitat, amb paciència i 

deteniment, secciona els òrgans sexuals masculins del seu marit per fer-li’ls engolir, 
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assassinant-lo posteriorment. O el cas de la Viqui a l’escrit «La revenja», que es passa 

les hores traçant el pla de la venjança amb pensaments del passat, amb recerques al 

Google i amb les diverses maneres de provocar un homicidi sense retre explicacions a la 

justícia. Fins i tot mira de contractar un sicari, però desestima aquesta possibilitat pel 

rastre que podria deixar. Finalment, aconsegueix, amb subtilesa, crear un pla perfecte en 

què, només un dels dos traïdors caurà en les mans de la mort, i deixarà que siga el destí 

l’únic jutge d’aquest terrible fet: o bé el nuvi infidel o bé l’amiga deslleial.  

 Tenint en compte aquest aspecte de la venjança, així com si fórem autòmates, els 

humans ens veiem empentats per una força molt fosca de plaer per veure patir aquells 

individus que ens han provocat molt de dolor. Al llarg de tots els contes, hem assistit 

com a espectadors a un ample ventall de venjances de tot tipus, a vegades inconscients i 

espontànies com per exemple l’assassinat desbocat que comet la protagonista del relat 

«El naixement de Gorgona» (BRE), una dona que, sense cap replantejament previ, mata 

el seu marit per tal de venjar-se’n de la seua crueltat al llarg de tants anys 

d’humiliacions. La satisfacció que deixa veure la dona amb aquest nou estat és molt 

manifesta. De fet, moltes d’aquestes revenges aparegudes als contes veuen la llum 

empentades per aquesta voluntat de fer prendre la mateixa medecina els anteriors 

botxins com també ocorre al relat «Es regala pis» (TAG). En ell, un home injustament 

acomiadat per una entitat bancària sense escrúpols, decideix emprendre una venjança 

aprofitant tots els seus coneixements. Per això, modificarà documents i regalarà pisos a 

tots aquells que s’interessen en la qüestió. Els mateixos pisos que han estat buidats i que 

han estat testimonis de cruels desnonaments. O també la revenja que ordeix un infant 

que presencia diàriament els maltractaments del pare cap a la seua mare al conte «Tu sí 

que m’estimes, oi que sí?» (ALC-NVY). Impotent davant els plors desconsolats de la 

mare, el xiquet no vol veure-la més en aquest estat i aprofita els seus mínims 

coneixements de mecànica per manipular el fre del cotxe del seu pare per tal de 

provocar-li un accident fortuït que el faça desaparéixer.  

 Els altres grans alimentadors del terrible neguit de la venjança són la impotència, 

la ràbia i la humiliació. Al relat «El suquet de peix» (PC), la Rosario sent odi i còlera 

quan és vexada i acomiadada de la seua feina per un error que no ha comès. Com a 

resposta a aquesta injustícia, orina en el suc de peix que ha cuinat, el qual anirà a parar 

directament als paladars més exquisits de l’aristocràcia. Observem també una situació 

semblant al conte «La bicicleta groga» (HOM). En ell, un home que ha tingut un 
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accident, encès per la ràbia, agafa la bicicleta del xiquet que l’ha provocat i la fa bocins, 

fet que traumatitzarà el pobre infant.  

 Ara bé, no sempre aquestes situacions que condueixen definitivament a la 

venjança o, almenys, a la justícia s’acompleixen. El conte «La ganivetada» trenca 

aquests esquemes i la seua protagonista, després d’haver estat amenaçada i degollada 

per un lladre, no tracta de delatar-lo sinó més bé al contrari, l’encobreix del seu terrible 

acte. Un altre sentiment, el de l’estima i la passió en la maduresa, la guiarà per a actuar 

d’aquesta manera.  

 També observem en l’ample recull de relats de l’escriptora un altre dels factors 

que afecten el comportament dels humans, ja siga innat o provocat intencionadament 

per altres protagonistes: la innocència. De fet, sembla que, moltes vegades, va lligada a 

la traïció, fet que es repeteix constantment en la vida quotidiana contemporània. És per 

això, que Simó ho ha tractat de reflectir amb transparència. És el cas de la Cari al conte 

«Xirigueig» (HP) que es veu doblement traïda, per una part amb la confiança dipositada 

en la seua millor amiga, i per l’altra per la fidelitat que deu guardar-li el seu estimat. Un 

altre cas de doble confiança traïda l’observem al relat «Amanda»: per una banda, ella se 

sent humiliada amb la descoberta d’infidelitat del seu marit, que ara jau malalt sobre el 

llit; per l’altra, ell no se n’adonarà de la perversitat d’Amanda, que, enutjada per la 

situació, davant la debilitat del malalt, el tractarà com si fos un titella per tal de venjar la 

seua humiliació. També observem un cas de debilitat en l’estanquera del conte «La 

ganivetada» que, després de cuidar i d’atendre el lladre que l’assaltà a la botiga, és 

atacada una segona vegada, en aquest cas amb més violència que l’anterior.  

 Observem, a més, en la narrativa curta de Simó, tot un ventall de personatges 

innocents, adaptables i fàcils de convèncer, amb poca personalitat. Sobre ells actuen 

aquells individus que, coneixent aquesta feblesa, tractaran de modelar-los. És el cas del 

Joan al relat «Si m’estimessis...» (DON) que, davant les mostres cridaneres de sobresalt 

i de decepció de la Laia, assegurant que ha deixat d’estimar-la, accedeix a visitar la casa 

dels seus sogres, tot i la seua animadversió. Li ocorre el mateix a l’home madur, director 

de tesi d’una joveneta que es veurà seduït, violat i acusat de maltractament per l’astúcia 

de la seua deixebla al conte «El pes de la cultura» (HOM), tot i la seua erudició. No 

obstant això, les víctimes innocents moltes vegades no són encisades per un únic 

individu, sinó per una col·lectivitat. Per exemple, el Llàtzer al relat «Es regala pis» 
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(TAG), desbordat per situacions extremes com el seu desnonament, serà una presa fàcil 

de convèncer per tot un grup de hienes disposades a aprofitar-se de la situació. En 

aquest conte, però, el Llàtzer té la sort de trobar un home que li regala un pis de bades. 

Un altre cas cridaner és el del policia andalús protagonista del conte «La foto» que, 

davant l’interés que mostra per investigar un assassinat en estranyes circumstàncies, és 

manipulat i convençut per un matrimoni adinerat per tal de silenciar i d’aturar aquesta 

investigació.  

 Ara bé, si hi ha personatges susceptibles de desprendre la sensació d’innocència, 

aquests són els infants, sobretot perquè darrere d’aquesta actitud involuntària s’amaga 

una terrible descripció de la realitat que observen. Per exemple, aquella que moltes 

vegades els professors presencien en els fulls d’una tasca diària a l’escola com és una 

redacció. Això ocorre al relat «Redacció» (ANG), on un petit parla de la seua família i 

del seu gos en un previsible to divertit, tot i que, de manera progressiva, la descripció va 

endurint-se quan apareix en escena el seu germà Pau, el qual pateix autisme. L’angoixa 

va in crescendo i observem com el xiquet dedueix finalment que, tot i l’entusiasme 

inicial per parlar de la família, hagués preferit tractar un altre tema més divertit. El 

recurs narratiu de la redacció d’un infant per a reflectir la crua realitat torna a estar 

present al conte «Què has fet aquest estiu» (HOM). En ell, un altre xiquet descriu els 

seus pares i els secrets fatídics que amaguen, sense pensar en qui podria acabar llegint 

aquelles línies. Amb tot, és evident que els infants, en una gran majoria de casos, no 

comprenen les actuacions dels adults i trauen conclusions errònies i, alhora, divertides. 

És el cas de l’Andreu, al relat «El meu gos Star» (HOM), ja que confessa que no entén 

els pensaments dels majors, després de prohibir-li la companyia d’un gosset. 

 També hi trobem casos d’innocències perdudes i truncades, com per exemple al 

conte «La bicicleta groga» (HOM), en el qual un xiquet roman esmaperdut quan, a 

propòsit d’un accident on s’ha vist involucrat, crearà un munt de conseqüències nefastes 

i traumàtiques, com ara la destrucció de la seua estimada bicicleta en mans d’un bàrbar. 

També sembla haver perdut la candidesa de la innocència l’infant del relat «La màquina 

de fer petons» (TAG). En aquest conte, un ancià recorda haver passat molts dies de la 

seua infantesa en l’habitació d’un hospital, arrossegant un estat d’apatia i de tristesa 

permanent, fins que, rebé la sorpresa d’un regal inimaginable: una màquina de fer 

petons, fet pel qual li provocà que tornara a somriure i a estimar un objecte amb total 

bogeria. La innocència perduda torna a emergir de la foscor.  
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 Els adults, per contra, són més difícils de dominar i, per tant, d’oferir innocència. 

Però alguns hi tenen una feblesa: l’alcohol. De fet, el personatge del relat «El tatuatge» 

(HOM) és víctima d’un estat d’embriaguesa absolut, fet pel qual els seus amics li gasten 

una broma terrible sense cap tipus de miraments: li tatuen un pit de dona. L’home, que 

criticava la seua muller per tindre un cony molt pelut, ha mostrat el seu punt dèbil i s’ha 

deixat manipular per un grup d’amics que només busquen la humiliació i la rialla. Hi ha 

d’altres protagonistes que, a causa d’haver viscut un passat tortuós, semblen conformar-

se amb poca cosa, mostrant una innocència difícil de mostrar. En aquest grup incloem la 

Rosario, la xica filipina del conte «El suquet de peix» (PC). Com que la vida que duia al 

seu país era tan lamentable, qualsevol altra situació li semblaria estar al cel. Les 

penúries viscudes eren contrarestades amb la feina de minyona a la casa del senyor 

Jacint. Ara, hi era al paradís, tot i que aquest la tractava despòticament.
276

  

  Amb tot, hi disposem d’una gran gamma de situacions en què els personatges, 

influenciats per una desconeixença absoluta o per la falta de control de la situació que 

afronten, es veuran apurats i demostraran tenir una insensatesa absoluta, ja que actuen 

d’una manera innocent. Per exemple, la malaptesa que demostra la Magdalena al conte 

«―Monsieur‖ L’ocell» (BRE), quan perd la virginitat amb un home molt més major que 

ella i el narrador omniscient ens informa de la basarda que deu estar passant: «Però veu 

i li fa veure el filet de sang que a ella li corre cuixes avall [...] I no tant per la nuesa 

brusca, la d’ella i la d’ell, com per haver estat ignorant en aquestes coses tan elementals. 

Que als divuit anys tanta innocència fa pagès» (p. 44). També li ocorre el mateix a la 

protagonista del conte «En la foscor d’una entrada», una dona que ens relata en primera 

persona la ingenuïtat a l’hora d’encarar la seua primera experiència sexual amb un xic. 

El noi, més expert en aquests afers, acabarà fent-la embogir, solament amb un llapis. A 

més, encara hi tenim un altre escrit que ens mostra la temença d’una jove a afrontar una 

experiència sexual, en aquest cas diferent de les anteriors: l’Empariues del conte «La 

glòria». Aquesta joveneta manté sexe lèsbic amb una dona experta, fet pel qual se 

sentirà totalment humiliada i vexada, fins al punt de ser expulsada tota nua de la casa 

d’ella.  
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 De fet, aquest relat ens evoca un altre personatge narratiu de l’autora, Wing, protagonista de la seua 

novel·la Un tros de cel (2012), la qual ha d’afrontar unes condicions infrahumanes en la infantesa, ja que 

és venuda a les xarxes de prostitució xineses, i fugirà espaordida d’aquest infern terrenal. 
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 Observem també aquella que hem atorgat l’etiqueta de la innocència per la 

desconeixença de gènere. Els homes seran els protagonistes d’aquest grup, posant per 

exemple el Bru, del relat «La bèstia», el qual no és capaç d’entendre el que li rondina 

pel cap a la seua dona, la Nora. De fet, després d’haver perdut el xiquet que esperaven la 

Nora no és la mateixa i ha caigut en una gran depressió, cosa que no entén el seu marit, 

ja que tret d’aquest factor, la vida els rutlla molt bé. Tampoc entén Arnau el 

comportament de la seua exmuller al conte «La fi del món» (HOM). Ella ha estat capaç 

d’ordir una teranyina perversa, aprofitant la seua innocència, que l’ha deixat sense 

marge de maniobra, ço és, l’ha acusat d’intentar sobrepassar-se sexualment amb la seua 

filla, ja que se’ls veu molt units. 

 Per últim, hem trobat als relats de l’autora un altre tipus d’innocència, aquella 

que es demostra influenciada per la societat i pels arquetips que hem anat creant amb el 

pas del temps. És el cas del Cisco, al conte «L’equació» (TAG) que és capaç de pensar 

que una operació matemàtica molt complicada ha estat resolta per art diví, ignorant les 

possibilitats de les dones de la casa on viu. O, fins i tot, la innocència d’un botiguer de 

Barcelona al relat «El somni de Plató», el qual veu com els xinesos van conquerint 

terreny i van augmentant les seus vendes en detriment de les seues. Finalment, afegim el 

cas innocent del Berto, al conte «M’agrada el teu pèl de barba» (HOM). En ell, aquest 

personatge viu espantat per la possibilitat que els seus pares se n’adonen del seus gustos 

sexuals. Allò que no sospita és que els seus pares, no solament ho deduïen, sinó que ho 

sabien amb certesa.  

 En diverses ocasions hem comentat que els personatges protagonistes dels relats 

de Simó són éssers angoixats, tristos i aclaparats per l’entorn social en què s’enquadren. 

Es tracta de personatges humanitzats que arrosseguen tot un seguit de trets molt 

comuns, i sobre els quals els lectors poden reconèixer els seus veïns, els seus amics, o 

ells mateixos. El tapís és ben ample i la varietat de disposicions amb què són descrits 

encara ho és més. Per exemple, no podem oblidar els personatges maniàtics i 

escrupolosos com és el cas de l’Amanda en el seu conte homònim. Es tracta d’una dona 

pulcra, obsessionada per l’ordre i la neteja impol·luta i, per tant, es passa hores 

col·locant-ho tot en el seu respectiu lloc. Simó aprofita aquesta manera de ser per tal de 

completar el perfil d’una protagonista molt minuciosa i perfeccionista en la seua vida 

diària i, per consegüent, en el seu treball com a metgessa. Però també a l’hora de 

cometre l’assassinat del seu marit infidel.  
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 Per contra, hi ha d’altres caracteritzats per la mandra i la deixadesa, posem per 

cas dos personatges femenins: el de la Lluïsa al relat «No m’agrada la meva dona» 

(HOM) que, com el seu marit ens informa, s’ha despreocupat totalment pel seu físic fins 

al punt de sentir rebuig per ella, ja que almenys ell sí que dedica un cert temps en 

cultivar el cos. O el de la narrador del conte «Engruna de res» (EQM) que també s’ha 

deixat emportar per la despreocupació i el seu aspecte físic ho ha notat, fet pel qual 

apaivagarà les ganes de lluir-lo. De fet, així ens ho narra ella: «en el fons és mandra. Si 

et deixes anar, després se te’n van les ganes i ja no vols presumir mai més» (p. 22).  

 Ara bé, són els petits vicis allò que més els caracteritzen, ja que uns personatges 

sense aquestes dèries oferirien una radiografia molt avorrida en el seu tarannà. Sobretot 

els vicis quotidians que molts d’ells han adoptat en la seua rutina, obligant-se fins i tot a 

complir-los com si fos un ritual. És l’exemple del senyor Joan al relat «La bona persona 

del senyor Joan» (ALC-NVY), el qual no podia passar un sol dia sense visitar el casino, 

lloc on es gastav uns diners que havien costat sang per tal de guanyar-los. Fins i tot, 

Simó, en boca d’un narrador omniscient, ens descriu més minuciosament en què 

consistia aquesta visita diària, informant-nos que l’home era puntual quan arribava però 

no ho era quan sortia. El protagonista del conte «Tatuatge» (HOM) ens conta un dels 

seus hàbits que, alhora, coincideix amb el de molts dels possibles lectors dels relats: la 

visita al bar del costat de casa per tal de reunir-se amb els amics i contar les seues 

intimitats acompanyats de copes de cervesa. Una tasca que molts individus la segueixen 

com si foren autòmates, segurament perquè necessiten un espai escènic favorable i uns 

confidents més desinhibits que no estiguen dins de casa i que, a banda, també 

experimenten alguna cosa semblant. També és habitual el costum del protagonista del 

relat «El viatjant», el qual no pot emprendre un viatge llarg en cotxe sense gaudir de la 

companyia de la ràdio, un aparell que ens ofereix companyia i ens evadeix de 

pensaments no desitjats.  

 No obstant això, com veurem més endavant, Simó dota constantment els seus 

escrits d’un humor i d’unes situacions eròtiques de molta intensitat. Els seus 

protagonistes també arrossegaran tot un seguit de vicis i de manies en les respectives 

situacions sexuals. Per exemple, la Sílvia al conte «―Alfonso‖» (HP) s’ha afeccionat, 

fins al punt que esdevé quasi una obsessió, a la visita i a les pràctiques sexuals amb un 

prostitut. De fet, la solitud i la tristesa s’han vist arraconades per les alegries sexuals que 

aquest jovenet és capaç de proporcionar-li. Un fet semblant li ocorre a la Christa al relat 
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«Kreuzberg» (DON), la qual, tot i ésser escrupolosa i repudiar tot contacte humà, acaba 

sucumbint a mantenir relacions sexuals diàries, i necessàries, amb un home repugnant, 

pudorós i deforme. També aquesta esdevé una obsessió.  

I seguint amb la tònica ascendent, observem la protagonista del conte «Gossos» 

que, després de morir el seu marit, així com li passava a la Sílvia, experimenta una 

sensació ardent dins el seu cos de dona que li demana mantenir relacions sexuals 

frenètiques. Ara bé, davant la vergonya que li suscita el fet de buscar homes que 

estiguen disposats, acaba recorrent a allò que té més pròxim, el seu gos. L’experiència 

amb el ca és tan agradable que la dona decideix començar una carrera sexual amb tot 

tipus de gossos, cada vegada més enormes i gegants, amb els quals gaudeix sense 

control. També observem un altre tipus de fetitxisme al relat «De teves a meves», dins 

el qual assistim a l’acte sexual d’un home que té obsessió per xuclar els peus de la seua 

parella en el seu moment més àlgid. Per últim, i de manera succinta, podem deduir al 

conte «La foto» no una obsessió individual, sinó genèrica: el gust dels polítics i de les 

altes esferes institucionals de visitar els prostíbuls de manera totalment anònima i de 

desfer les proves que els delaten. El lector, que sap totes per boca d’un altre narrador 

omnisicient les dades ocultes que no veu el policia que investiga l’assassinat, observa 

atònit la voluntat del polític i de la seua família d’encobrir aquest terrible acte, preàmbul 

de l’homicidi.  

 Hi ha d’altres vicis que, moltes vegades, semblen marcats i imposats per la 

societat. Com hem comentat fa una estona, el narrador del relat «No m’agrada la meva 

dona» (HOM) arrossega una necessitat de visitar el gimnàs cada dia i esculpir el seu cos 

per tal de lluir-lo, cosa que no comparteix la seua dona. Però Simó també és hàbil per tal 

de desquadrar el lector i oferir-los altres possibilitats que no són tan habituals, almenys 

no tan conegudes, com és el cas del jove protagonista del conte «La bicicleta groga» 

(HOM), descrit com un home elegant, de negocis, però que, tot i aquesta façana de 

formalitat i solemnitat que mostra, el protagonista ens mostra el costat més tendre i 

infantil quan ens descriu l’interés irresistible pels còmics que, moltes vegades 

s’exhaureixen sense haver pogut adquirir les darreres novetats. Aquest darrer concís ens 

informa que no es tracta d’una afició tan estranya, ja que molts seguidors esperen 

assedegats l’edició d’aquests petits tresors. Per últim, també nomenarem uns altres dels 

vicis estranys que Simó utilitza per a descol·locar i impactar el lector: el del malalt 
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mental que assegura tindre la necessitat de veure la gent que l’envolta patint al conte 

«Fobofòbia» (HP), un escrit commocionant que fa ús de la violència extrema.  

Ara bé, segons Simó, de tots els pecats i de tots els atributs negatius que poden 

desenvolupar els humans, el pitjor i, alhora, el més ridícul és la vanitat.
277

 Al llarg de 

l’anàlisi de tots els relats, observem un munt de personatges que pequen d’arrogància i 

de vanitat, tot comparant-se amb la resta d’humans, evidentment més inferiors a ells. De 

fet, aquesta perversitat està inclosa en la personalitat i en el tarannà de cadascú, encara 

que a vegades influeixen elements externs que ajuden a evidenciar-la. Els personatges 

que a continuació farem referència mostren la seua actitud més vanitosa en 

circumstàncies de superioritat, ja que ells ho pensen de debò. Per exemple, al conte 

«Xirigueig» (HP), la Cari, una vegada descobreix la doble traïció, decideix mantenir 

sexe amb el Gonçal per darrera vegada, ja que hores més tard l’abandonarà i se sentirà 

més satisfeta. Ella confia en què l’astúcia i l’actuació de les dones és superior a la 

ignorància dels mascles. Però si hi ha un personatge que encarna la vanitat 

personificada, aquest és el Jacint del relat «El suquet de peix» (PC), ja que es considera 

un ésser únic, excepcional, superior a qualsevol altre, fins al punt que el narrador 

s’atreveix a citar aquesta frase lapidària: ―«Si fos Amèrica... ell hauria estat 

Rockefeller» (p. 38). A més, el narrador ens informa que, per tal de demostrar la seua 

superioritat, cal evidenciar la inferioritat dels altres i, per tant, necessita destacar en 

tasques col·lectives on ell podria lluir-se, com ara la cuina, en la qual ell se sent fort i 

pot emetre judicis a gran escala. Per contra, les tasques solitàries com la lectura, tot i 

que li encanten, tracta d’evitar-les.  

 De manera general, la vanitat en els contes de Simó està atribuïda a personatges 

masculins, normalment dotats d’una adquisició econòmica elevada, fet que augmenta la 

supèrbia d’aquests individus. És el cas dels polítics corruptes i viciosos que apareixen al 

relat «La foto», els quals pensen que poden fer i desfer en tots els àmbits sense rebre cap 

mena de càstig. O la dels magnats de la faula «HIIHNIIH», que amb els diners com a 

càstig no tenen mirament a l’hora de cometre constants irregularitat per tal de satisfer 

els capritxos més nimis, en aquest cas, suborna al personal pròxim al zoològic amb la 

finalitat de furtar una gasela per tal de tastar la seua carn. També tenim el cas del client 

adinerat de la Reme, una prostituta que ens narra en primera persona, al conte «Passa-
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 Així ens ho confirma en una conversa mantinguda amb l’escriptora el 26 de setembre del 2013. 
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t’ho bé, Reme» (DON), com li assegura que amb ell s’ho passarà d’allò més bé, ja que 

en totes les relacions sexuals que ha practicat se sent cofoi de veure el plaer que infon a 

les seues parelles. En aquest mateix relat observem no només les paraules del client, 

sinó també els gestos, ja que en un determinat moment, li toca amb el dit polze la 

camisa de la Reme, amenaçant-la si intentés enganyar-lo, símbol de supremacia.  

 Però hi ha més mostres de vanitat per superioritat, com aquelles que es cometen 

per ser mascle, perquè com avisava Simó: «estan tot el dia demostrant que són potents, 

que triomfen. Deu resultar molt pesat ser home...» (SIMÓ, 1985: 20). És el cas de 

l’alumne adolescent del conte «En la foscor d’una entrada», el qual, com que és més 

major que la resta de companys de curs, se sent més expert i juga amb el sentiment de 

les xiques a qui enamora. A més d’intentar destacar en altres aspectes que no tinguen a 

veure amb els estudis, el tediós jove se n’aprofita de la inexperiència d’una jove per tal 

de riure’s d’ella en un acte d’iniciació sexual. Una cosa semblant ocorre al relat «De 

teves a meves» (HOM), dins el qual el narrador protagonista, fent cas de la genètica 

masculina, té l’obligació de fregar amb la xica joveneta que ha entrat nova en l’empresa. 

Es tracta d’una necessitat i d’un ritual que ha de seguir. Trobem un altre exemple al 

conte «Mitjons tirats per terra» (HOM) amb la situació del Jaume que, abandonat per la 

seua dona, peca de vanitat quan li recomana que sense ell no podria guiar-se, sinó que 

aniria perduda en la vida. Com que no admet que ella s’enamore d’un altre home, 

tampoc accepta una separació que és un error i acaba advertint-la que compare tots els 

pros i els contres de la situació, per tal d’eixir guanyant. Però fins i tot, la vanitat 

masclista ve donada involuntàriament i de manera molt discreta, com aquella que es 

dóna al relat «Amanda». En ell, els policies acaben creient-se la versió del suïcidi de 

l’home sense testicles perquè pensen que ha comés aquesta atrocitat pensant que mai 

més podria satisfer sexualment una dona. Així, Simó facilita la reflexió del lector per tal 

d’observar els atavismes més intrínsecs que s’hi donen diàriament en una societat 

farcida de prejudicis i de situacions arrogants. 

Però també les dones pequen de vanitat sexual com ara la dona major que 

provoca, coqueteja i manté relacions sexuals amb l’Empariues al conte «La glòria». 

Com que és més madura en aquest àmbit, humilia i vexa la jove innocent. La jove, 

després d’haver estat satisfeta sexualment, es veu abocada a ésser expulsada de sa casa 

sense roba i amb una puntada dolorosa. Fins i tot, també podem incloure el cas de la 

Sílvia al relat «―Alfonso‖» (HP), una dona que assegura amb total fermesa que si ella 
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hagués volgut hauria tingut d’amant a diversos homes, entre els quals es trobava en 

Raurich, un home que es moria per ella.  

 Hem observat també, un altre tipus de vanitat: aquella que fa referència a la 

intel·ligència. L’autora ja raonava en un escrit assagístic que el poder, des de sempre 

«ha vist el ―poble‖ com el veia Richelieu al seu Testament, on diu, sense embuts: [...] 

Cal comparar els pobles a les mules, les quals, quan estan acostumades a portar 

càrregues, es fan malbé més en el repòs que no en el treball» (SIMÓ 1994b: 58). Aquesta 

visió de la gent com a inepta, inerme i estúpida, tan cara a l’agressiva psicologia 

conductivista, ha servit perquè, amb el suport actiu de la religió, els ciutadans 

subsidiaris i contribuents senten una tendència irresistible a autoculpar-se. Així, 

observem alguns trets als contes de Simó que demostren la vanitat d’alguns personatges 

que pensen que estan per damunt de la resta d’individus que els envolta, tractant-los 

com a éssers inferiors. Ara bé, molts d’ells reben una lliçó que els condemnarà al més 

gran de tots els ridículs, com ara el docent del relat «El professor de gramàtica» (ALC-

NVY) que subestima el poc coneixement dels seus alumnes. Els nens el feliciten per 

haver-los guanyat la primera partida, tot i que, en un futur, el resultat potser no serà el 

definitiu. També peca de supremacia de raonament el xai Ferr del conte «Faula» (PC), 

ja que es considera el xai més intel·ligent del ramat i odiava la imbecilitat dels seus 

congèneres. És per això, que Simó aprofita l’avinentesa per tractar d’exagerar al màxim 

el seu coeficient intel·lectual, atribuint-li la sapiència d’un astrònom. El narrador, a més, 

ens indica que «la vanitat és una feblesa si se sap explotar-la» (p. 74). Amb aquesta 

intenció el xai, en desavantatge absolut amb el poder físic del llop, li assegura que si 

estableixen un joc tots dos que són intel·ligents, gaudiran molt perquè estan cansats de 

topar-se amb éssers estúpids. Hi ha uns altres personatges vanitosos que creen un cercle 

hermètic només per a privilegiats com ara els artistes que han assolit un èxit de renom, 

els quals no accepten la inclusió de dones, de negres o d’altres races. Segons comenten, 

la història ho corrobora i Déu els ha donat aquest do. La ridiculització d’aquest vanitat 

vergonyosa és la intenció de Simó quan escriu el relat «On anirem a parar?» inclòs en la 

compilació d’Homes.  

 Un altre cas molt peculiar el trobem al conte «Desig de desig» (HP), en el qual 

un home presum davant de tothom, i sense cap tipus de modèstia, de la bellesa superba 

de la seua dona italiana. Ell se sent satisfet perquè, així com és ell, no pot merèixer un 

altre tipus de dona que no se’l meresca i, per tant, necessita una esposa que estiga a 
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l’alçada d’ell. Amb tot, cal destacar el nombre elevat de situacions vanitoses que 

mostren competència entre sexes. És el cas del Joan al relat «Lliure» (DON), que, 

després d’haver estat acomiadat per l’empresa, els recrimina advertint-los que és el 

millor aparellador que hauran tingut mai. Però, sobretot, el punt màxim de vanitat ve 

donat quan la seua muller, observant el perill immediat que s’apropava sense diners que 

entraren a casa, aconsegueix convèncer el Joan per tal que utilitzés la seua masculinitat i 

retrocedís en la seua decisió. El conte és un compendi del poder femení i de la ridiculesa 

vanitosa dels mascles. Una cosa semblant li ocorre al protagonista masculí del relat 

«T’estimo, Leonor» (DON), el qual decideix suïcidar-se a conseqüència de la seua mala 

sort, però acabem deduint que la vertadera causa d’aquesta desgràcia és la vanitat, ja 

que no pot permetre de cap manera que la seua dona siga millor que ell en tots els 

aspectes. Entén que els homes han de ser els caps de família i la dona ha de ser inferior.  

  

c) Els principis i les ideologies 

  

Una de les característiques que subtilment desprenen les línies dels contes de 

l’escriptora és l’actuació dels personatges a través de la seua ideologia, seguint els seus 

principis i acceptant tot tipus de conseqüències. Alguns d’ells es rebel·len contra les 

normes socials ―no escrites‖. No hem d’oblidar les paraules que li dedica en la carta el 

fill protagonista del relat «Engruna de res» (EQM) a una mare abandonada i depressiva: 

«El que vull dir és que no deserto per covardia, sinó per uns principis» (p. 35). El jove 

se sent en l’obligació d’explicar a sa mare la decisió tan urgent i poc premeditada que ha 

pres, seguint uns raonaments que no pot trair. En segon lloc, també en aquesta 

compilació d’És quan miro que hi veig clar, el conte «Un autobús i un vellet per càpita» 

ofereix una altra situació en què els personatges es guien únicament per la seua 

ideologia. És el cas de la història que narra un d’ells, la qual fa referència a un jove que 

es rebel·la contra el militarisme: «–El germà es veu que era molt més gran que ell. I 

aleshores ell decidí no anar al servei militar» (p. 46). De fet, fou tan fidel a aquest ideari 

que decidí amagar-se vint anys en una casa, portant una vida paral·lela, per tal que 

l’exèrcit no el cridara per anar a una guerra que havia esclatat fa poc de temps. A més, 

el mateix narrador afegeix els arguments d’aquesta decisió: «una glossa de 

l’antimilitarisme. Que si ells tenen la culpa de tot, que si ensinistren els homes a ser 
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violents. I jo, amb els ulls quadrats escoltant-me’l. I mirant esporuguida per si algú ens 

sentia» (p. 48).  

 Com déiem, aquesta primera etapa com a escriptora sembla oferir uns 

personatges més inconformistes i desobedients empentats per l’única força de la 

dignitat, moltes vegades en contrast amb les doctrines imposades pels grans poders 

polítics. Recordem que aquests relats coincideixen en coordenades espacials i temporals 

amb una agitació social bastant considerable que finalitzà, entre d’altres aspectes, amb 

el tancament de la revista Canigó que dirigia la pròpia escriptora, juntament amb un 

gran ventall de col·laboradors i que oferia un to catalanista, nacionalista i 

independentista als lectors fidels de les seues publicacions. Així doncs, aquesta 

trajectòria periodística li oferia a Simó un gran avantatge per tractar de plasmar en la 

literatura gran part d’allò viscut, tot i la constant negativa de l’escriptora a intentar 

plasmar en la ficció els trets ideològics que defèn, almenys intencionadament.  

No obstant això, podem continuar amb més exemples, com ara el de la Tònia al 

conte «Mitjons tirats per terra» (HOM), que ha fet cas del seu cor i ha abandonat el seu 

marit amb qui mantenia una vida molt monòtona i submisa. La recerca de la llibertat i 

de la seua independència l’han ajudada a prendre aquesta decisió: «però m’encanta tenir 

la meva autonomia: el meu cotxe, el meu horari, els meus compromisos...» (p. 101). De 

fet, en cap moment ha mirat cap enrere, ni tampoc ha pensat en les conseqüències. 

Simplement, ha actuat irracionalment pensant en el seu propi benestar i arrossegada per 

una raó de pes: la ceguera de l’enamorament: «Però de Lluís estic enamorada. I ell ho 

està de mi» (p. 101).  

 Per últim, és remarcable el comportament insurrecte que el jove zebra i la jove 

gasela adopten en el relat «HIIHNIIH», impunement castigats per estimar-se, ja que són 

animals d’espècies diferents. Tot i els grans inconvenients, els joves no es poden 

permetre viure apesarats la resta dels dies i decideixen, amb l’ajuda del mantenidor del 

zoològic, no trencar els vincles definitivament. Amb tot, el jove zebra arrisca la seua 

vida per salvar la seua estimada d’una atrocitat, fet pel qual rebrà un autèntic homenatge 

per part dels seus congèneres. En definitiva, un autèntic cant a l’inconformisme d’uns 

codis marcats per una societat que els desempara.  
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3.1.3.3.5 Les actituds mentals 

  

Relacionat amb el punt anterior, tractarem de desgranar a continuació un gran 

ventall d’emocions indefugibles al llarg de les vides que els humans experimentem 

constantment tals com la tristesa o la felicitat. Els protagonistes dels relats breus 

d’Isabel-Clara Simó esdevindran éssers assotats per tragèdies, per traumes o per 

esdeveniments truculents que els enfonsaran en un estat d’ànim d’abatiment. Ara bé,  

molts d’ells tractaran de traure el cap en la recerca de la felicitat anhelada.  

 

a) La tristesa, la felicitat, les tragèdies i els traumes 

 

Un dels trets característics de la narrativa curta de Simó és l’alt grau de tristesa 

que assolen els seus protagonistes, tot reforçant la tesi d’Anne Charlon quan analitzava 

les obres de les escriptores catalanes de finals del segle XX: «l’obra novel·lística 

moderna és més aviat el lloc privilegiat per expressar el dolor de viure i les qüestions 

angoixants» (CHARLON, 1990: 191). De fet, la tristesa és un recurs molt recurrent per a 

analitzar les actuacions dels personatges davant les contínues adversitats que la cruel 

societat els té preparats. En primer lloc hi ha les tristeses provocades pels sentiments 

amorosos, ço és, pels desencisos matrimonials i les relacions en parella.
278

 El matrimoni 

des que es consuma, marca la dona a partir de la concepció catòlica del terme, 

impossibilitant-la per a estudiar i per a treballar, però sobretot cal mostrar la concepció 

de matrimoni marcada per Elizabeth Russell
279

 qui relacionava el relacionava amb 

l’amor patriarcal, en forma d’aquell desencís del conte de fades on la dona perd la 

identitat i l’alienació al marit. És el cas del conte «Engruna de res» (EQM) en el qual la 

protagonista ens confessa els traumes del passat influenciats per l’abandonament del 

marit lligat amb la concepció del seu primer fill. La mateixa situació li ocorre a Jaume, 

protagonista del relat «Mitjons tirats per terra» (HOM). Aquest personatge arrossega 

una tristesa colossal des de l’abandonament de la seua muller, fet que demostrarà la 

                                                 
278

 Moltes escriptores coetànies i altres precedents a Simó escriuen relats breus que tracten aquest 

assumpte, com ara Mercè Rodoreda («Felicitat»), Montserrat Roig («Monòlegs d’una parella barcelonina 

que entreté les nits com Déu mana») o Inma Monsó («El pes inert d’un mort»), entre altres.  
279

 Consulteu l’estudi de Russell 1994: 262. 
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seua inutilitat per afrontar la vida. O la Magdalena, protagonista jove del conte 

«―Monsieur‖ L’ocell» (BRE), que ha estat deixada per l’amant sense cap tipus d’avís 

previ.  

Moltes vegades aquesta malenconia amorosa prové d’altres vies diferents als 

abandonaments, com és el cas de l’Arnau al relat «La fi del món» (HOM), un home que,  

després d’exercir com a pare exemplar amb la seua filla, es veu abocat a la tristesa amb 

la consumació del divorci i les denúncies malintencionades i inventades de l’exmuller, 

Laura, acusant-lo d’abusador sexual. Amb la sentència aprovada i la custòdia de la filla 

per a ella, l’Arnau es veu abocat a una apatia i a un sentiment crònic de tristesa. Però hi 

ha un altre tipus de tristesa amorosa, la descoberta de les infidelitats. La Cari, al conte 

«Xirigueig» (HP), acut al bar per ofegar les penes i poder, així, traçar un pla de 

venjança davant la doble traïció: la de la seua parella i la de la seua amiga.  

Ara bé, les tristeses més comunes que patim els humans vénen lligades per la 

mort d’algun familiar o d’algun amic proper. Un dels casos més extrems és la mort del 

propi fill, així com li ocorre a Renzo al relat «Illia» (HP), una història molt humana 

d’un pare que se submergeix en una tristesa molt fosca amb la tràgica notícia de la mort 

del seu primogènit; o a la narradora del conte «Engruna de res» (EQM) que veu com el 

seu fill se suïcida perquè no pot aguantar la vida a què ha estat sotmés per una societat 

dèspota. Per contra, també assistim a les morts matrimonials, com és el cas de la Teresa, 

al relat «L’airet del matí, a Barcelona...» (EQM), una protagonista que es veu sotmesa a 

un terrible estat de solitud amb la mort del seu marit; o el cas de la narradora del conte 

«Gossos» que, després de tres mesos d’ençà de la mort del seu marit, no s’aclareix 

encara a l’hora de reconduir la seua vida; o el cas de la mare del Leonardo al relat «El 

cos» (ANG) que no pot patir més tristesa tractant-se de la mort accidental del seu marit 

en el mateix moment que ella donava llum a l’hospital.  

En aquest darrer cas observem que la tristesa que arrosseguen els personatges 

vénen donades per casos fortuïts del destí, encara que la graduació d’elles afecten més o 

menys en la seua vida quotidiana. Per exemple, els dos matrimonis del conte «Carona 

de verge» (ALC-NVY) esdevenen tristos i malenconiosos després de no haver pogut 

completar el viatge a Venècia i haver tornat a causa de la sorprenent malaltia de l’Eladi. 

Aquesta tristesa no és gens comparable amb la de Mara al relat «―Beatus Ille‖» (HP) 

que, des que ha patit un accident, s’ha transformat en una persona callada, introvertida i 
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seriosa. Com tampoc ho és aquella que arrossega el matrimoni del conte «Es regala pis» 

(TAG) que ha vist com la justícia els ha desnonat del seu pis, deixant-los en el carrer. O 

la de la Nora, al relat «La bèstia», una dona que és sotmesa a un estat de depressió per 

haver perdut el fill que esperava; o la del Lluc, de l’escrit «Mirall en fuga», que se’l veu 

desanimat perquè s’ha adonat que la seua tasca en l’Ajuntament l’ha fet perdre el temps 

i no ha pogut gaudir de la seua joventut. Però si hi ha alguna originalitat en els contes de 

Simó és el fet que els personatges reflectesquen el seu estat d’ànim, siguen humans o 

animals: és el cas de Bobi, el gos del relat homònim en la compilació Homes (2010), el 

qual ha esdevingut un animalet que ha envellit de seguida, que s’ha quedat mut, sense 

opció a lladrar, a conseqüència de la dolenta educació rebuda; o el cas, al conte 

«HIIHNIIH», de tots els animals del zoo de Barcelona, que resten en silenci i en tristesa 

per homenatjar el jove zebra que ha arriscat la vida per salvar la gasela.  

 Amb tot, quines són les solucions que ofereix l’escriptora per tal d’esquivar o, 

almenys, suavitzar aquest terrible dolor dels desconsols? Les actuacions dels diversos 

personatges ens ofereixen una bona resposta. La més repetitiva és la caiguda inevitable 

en mans de l’alcohol. Almenys Renzo del conte «Illia» (HP), Ahmet del relat 

«Kreuzberg» (HP), el Damià de l’escrit «De tant que et vull et trac un ull» (BRE), la 

Cari del relat «Xirigueig» (HP) i el matrimoni del conte «Demà demanarem» (EQM) 

així ens ho fan veure. Però també hi ha d’altres més originals, com ara la postura que 

adopta la protagonista del relat «Gossos» que substitueix la tristesa pels actes sexuals 

amb gossos; o el cas de la Pilar del conte «Alcoi-Nova York» (ALC-NVY) que sent una 

melangia aparent a mesura que va oblidant el passat i intenta aferrar-se als records per 

tal que no esdevinguen esmunyedissos, fet que li proporciona felicitat.  

 Hi ha un altre grup de personatges que tenen la convicció que la pena és una 

malaltia que es transmet. Així ho pensa la Pilar, la mateixa protagonista del relat 

anterior, que assegura que el seu fill va nàixer setmesó i ensopit com si ella li hagués 

traspassat la tristesa. O el cas d’Alfred, del conte «L’intocable» (HP) que es nega a 

compartir la vida amb una xica esguerrada, amb una cama amputada, perquè seria 

compartir una malenconia perpètua. De fet, aquest darrer cas, amplia un altre ventall de 

personatges que personifiquen la tristesa o, més aviat, la caracteritzen, ja que la seua 

trajectòria vital els ha encaminat a aquest camí de desolació. Per exemple, els captaires 

com el cas d’Ahmet al conte «Kreuzberg» (HP) o la jove embrutida del Passeig de 

Gràcia del relat «La foto» (DON).  
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 Un altre grup de personatges infeliços i tristos són els rics, els hereus de fortunes 

immenses que no saben gaudir de la vida, com és el cas del Jacint del conte «El suquet 

de peix» (PC) que peca de supèrbia i d’amargor; també hi tenim els malalts crònics, 

físicament o psicològica, com és el cas de la pobra xiqueta monstruosa amb deformitats 

físiques del conte mínim 1 de la compilació de Perfils cruels, la mare protagonista del 

relat «Al metro» (DON) que ha de lluitar per traure endavant la malaltia crònica del seu 

fill, la narradora-protagonista del conte «La cosina Amàlia» (DON) que esdevé 

anorèxica, o la protagonista del Micorelat 21 de la compilació Tota aquesta gent, que ha 

estat diagnosticada malalta de càncer de mama; o d’altres persones que desenvolupen un 

tipus de professió en concret, així com afirma Sílvia, del relat «Alfonso» (HP), la qual 

assevera no haver vist mai somriure un gigoló, o el cas del policia del conte «Què has 

fet aquest estiu» (HOM) que se sent impotent i trist quan observa el desencadenament 

d’una tragèdia que podia haver evitat; individus que pateixen penúries econòmiques, 

com ara el marit de Leonor al relat «T’estimo, Leonor» (DON) que intenta suïcidar-se 

perquè no troba treball i se sent humiliat constantment per la pressió social a què es veu 

sotmés; o també els infants, grans transmissors de tristesa, com ara la confessió del 

xiquet del conte «La redacció» (ANG) que no té una infantesa divertida a causa del 

problema d’autisme del seu germà Pau, o la del xiquet protagonista del relat 

«Aniquilation» (ANG) que esdevé malenconiós davant la imminent arribada al món del 

seu germà, fet que el desplaçarà i, per tant, no serà el focus d’atenció dels pares; i, per 

últim, els ancians, com és el cas del conte «Desarrelament» (HOM) el qual no pot 

suportar la llunyania perpètua del seu fill al cor de l’Àfrica i s’aboca al suïcidi, o el del 

vellet protagonista del relat «La màquina de fer petons» (TAG) que sent que se li han 

esborrat de la ment els moments feliços del seu passat.  

 Tot i això, com veiem en els relats, moltes vegades el destí ens depara situacions 

i estampes que ens endinsen o ens exigeixen aquest estat de malenconia. A banda de les 

mencionades anteriorment de la llunyania física dels éssers estimats o de les situacions 

que es podien haver evitat, destaquem el cas del conte «L’atómico» (HOM) en el qual 

dos amics es retroben després de molts anys, acuden al mateix local que ho feien abans i 

recreen amb enyorança les seues respectives joventuts impregnades d’aventures i 

llibertats, que ara no tenen; o el cas de la protagonista del relats «Pardalets» (DON) que, 

en un viatge turístic a Milà, lluny de les seues arrels, se n’adona que la seua vida ha 

estat patètica, ja que tot el món s’ha volgut aprofitar d’ella; o el de Patrícia J. del conte 
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«D’oca a oca» (PC) que assistia al soterrament del seu marit, fet que exigia una 

demostració de dol de cara al públic, tot i no sentir-lo.  

 Amb tot, Simó no sempre recorre al recurs fàcil del narrador omniscient que 

informa el lector de l’estat de contínua tristor del protagonista. L’autora utilitza recursos 

narratius en forma de metàfora, com el cas del relat «―Monsieur‖ l’ocell» (BRE) en què 

l’estat d’amargor de la jove protagonista és paral·lel a la imatge de l’ocell esquifit, 

l’accident del qual ha estat provocat per ella; o la metàfora mostrada al conte «Alcoi-

Nova York» (ALC-NVY) quan se’ns narra el fet de plorar sense llàgrimes; fins i tot, la 

descripció cromàtica expressada al relat «La felicitat d’Èdip» (BRE) que caracteritzen 

l’estat d’ànim de la protagonista: «Fau era tota una dama, fosca i marcida, decadent i 

lànguida [...] com matolls de muntanya a la calor de l’agost» (p. 100). Per tant, és 

evident, que Simó es preocupa pels seus personatges i manifesta passió per situar-los en 

situacions complicades i desesperants, fregant la bogeria, per tal que tracten de superar-

les i veure la llum al final del camí.  

 Fins aquest moment podríem pensar que els contes de Simó ofereixen una visió 

molt crua i negativa de la realitat que ens envolta. Crua en el sentit que l’escriptora 

analitza minuciosament aquelles reaccions dolentes que emanen els individus. Però, 

com veurem a continuació, aquesta hipòtesi no seria del tot encertada ja que també s’hi 

manifesten altres aspectes d’allò més positius, com ara la felicitat.  

 D’entre totes aquestes situacions en les quals els personatges es topen de front 

amb la felicitat destaquen aquelles que suposen un deslliurament de les seues 

obligacions dins el matrimoni, com ara el de l’home del relat «Rosina, ―my Darling‖» 

(HP) que experimenta ara, amb l’aventura amorosa que manté amb la dona de la neteja, 

la sensació de llibertat i de felicitat, tot abandonant la seua muller. Així ens ho confirma 

el propi personatge en una carta dirigida a ella: «Segrego una beatífica felicitat, tan 

tangible, tan profunda, tan visible que he de mirar de no posar-me a bavejar» (p. 26). 

Però també trobem la situació inversa que rellegim al conte «El bon suís» (DON). En 

ell, la Sofia confessa a la Neli que es troba en un moment de felicitat exultant, ja que 

després de tants anys submisa al seu marit, aquest ha decidit abandonar-la, fugint de 

casa. Molt semblant és la situació de la dona del relat «Amor de mare» (DON), una 

dona que esclata d’alegria quan el seu marit, l’Emili, decideix divorciar-se d’ella, ja que 

té una amant. El fet que fóra ell qui decidís aquesta nova situació, dóna ales a una dona 
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que tenia por i temor per la reacció d’un ésser que la maltractava sovint. Seguint amb 

aquest ventall de personatges feliços, a propòsit de trencar les cadenes amoroses que els 

ancoraven al passat, ens trobem la Tònia, protagonista femení del conte «Mitjons tirats 

per terra» (HOM), una dona que ens informa del seu èxtasi en braços de l’amant Lluís. 

Amb ell, esdevé una altra persona, més alegre i més divertida. Així li ho confessa al seu 

exmarit, el Jaume. Però si hi ha un relat significatiu que exposa la tristesa i la infelicitat 

dins del matrimoni, aquest és «L’anell» (HOM). En ell, el marit troba la felicitat amb la 

desgràcia de la dona, ingressada a l’hospital. D’aquesta manera, ell queda lliure tot el 

dia sense cap tipus de control, tot experimentant una sensació de llibertat i d’alegria 

desconeguda fins aleshores.  

 No obstant això, a banda de les obligacions maritals, molts personatges han estat 

arrossegant una sensació d’esclavitud no desitjada causada per altres circumstàncies 

com ara la d’hereva d’un gran imperi familiar com, per exemple, la Marina del conte 

«Història exemplar de Marina, donzella de l’Olleria» (EQM). El moment que decideix 

trencar amb el passat i traslladar-se a Madrid és un moment únic, i el narrador ens 

informa de l’estat en què hi trobaríem actualment la xica: «la Marina ara és una dama 

important. Tota una dama. I per això somriu, somriu. Somriu sempre. Si aneu a Madrid, 

a un determinat número del Paseo de la Castellana, i pregunteu per la dama més 

virtuosa de la ciutat, la que mai no ha pecat, ni tan sols al llit conjugal, la podreu 

conèixer. I la voreu somriure» (p. 139). Un altre exemple és el de la Rosario del relat 

«El suquet de peix» (HP) que, patidora de les crueltats i de la pobresa crònica del seu 

país, emigra a un altre més desenvolupat per cercar una vida més digna. La jove, que 

troba la felicitat en casa de Jacint, un home burgés que frega els seixanta anys, es toparà 

altra vegada amb la misèria quan és acomiadada cruelment per una causa mínima. Per 

últim, observem el Joan del conte «Lliure» (DON) que decideix trencar amb el passat, 

abandonant la feina bàrbara que el sotmetia diàriament. Amb aquesta decisió d’obrir un 

negoci nou, Joan i la seua família emprenen una nova etapa de felicitat tot celebrant-ho 

amb una ampolla de xampany, amb copes lluents i amb tovallons nous.  

 Hi ha d’altres personatges que viuen una sensació de felicitat que creen impacte 

en el seu estat d’ànim. Aquestes sensacions vénen donades pel fet d’haver experimentat 

successos nous totalment desconeguts. És el cas de la protagonista del relat «L’airet de 

matí, a Barcelona...» (EQM) que, amb la nova condició de vídua, es topa amb una 

sensació agradable de benestar el primer dia que surt al carrer a les set del matí. Aquesta 
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variació en la seua vida quotidiana farà que la protagonista ens mostre la seua felicitat: 

«El primer dia que vaig sortir al carrer a les set del matí, va ser el dia més feliç de la 

meva vida. ¿Saps que Barcelona fa una olor meravellosa de bon matí? ¿Saps que la llum 

és filtrada per un vaporet suau i que els carrers es veuen flonjos i els colors són suaus i 

alegres?» (p. 154). Una altra vídua, la protagonista del relat «Gossos», se sorprèn amb 

el goig que li proporciona una nova descoberta: tenir sexe amb gossos. De fet, aquest fet 

li reviscola l’energia sexual amagada ben endins. I una cosa pareguda li ocorre a la 

propietària de l’estanc del conte «La ganivetada» que confessa la recerca de la felicitat, 

tot lluint un estat ple de vida amb la irrupció en la seua vida del lladre que l’ha atacada 

violentament, ja que ha estat capaç d’enamorar-se’n. 

 Ara bé, no només les dones madures són les protagonistes d’aquestes reaccions. 

La Christa, del relat «Kreuzberg» (HP) deixa enrere la tristor i l’apatia amb la irrupció 

en la seua vida d’un captaire repugnant i fètid. Amb ell crearà una addicció de mantenir 

sexe a diari, tot tractant d’oblidar els seus problemes afectius d’anterioritat i gaudint 

bojament dels actes. La Laura, del conte «En Benet» (HP), assegurava que mai havia 

estat feliç però a partir del bes i de la confessió que li fa a Benet, la vida li fa un tomb i 

experimenta una felicitat que li abrasa per dins. També observem un cas curiós al relat 

«Alcoi-Nova York» (ALC-NVY), en el qual la Pilar, trastocada per veure’s reencarnada 

en el cos d’un xiquet petit americà, reacciona i arriba a la conclusió que en aquest estat 

actual és més feliç que abans, ja que de ser una dona abandonada pel marit i sola al món 

ha passat a ser el centre d’atenció de l’univers. La conclusió a què arriba la Pilar és que 

els fills tenen la clau que obri la porta de la felicitat dels pares. Per últim, dins aquest 

apartat de personatges que troben la felicitat amb esdeveniments que irrompen 

sobtadament en la seua vida, afegim el cas d’un altre Benet, el protagonista del relat 

«Carn» (HP), que, després d’haver viscut una terrible infantesa farcida d’episodis 

violents i truculents, reconeix que ha tornat a nàixer en el moment que va conèixer el 

pare Pancraç. Aquest home s’encarregà de tenir cura d’ell i d’aconsellar-li els camins 

correctes que havia de seguir. La confiança dipositada per aquell monjo i la possibilitat 

d’ingressar en una orde foren una benedicció per a aquella ànima desorientada.  

 D’entre tots aquests personatges cal destacar aquells que perceben la felicitat a 

propòsit de dos fets inherents als éssers humans: el naixement i la mort. En el primer 

d’ells, assistim a unes observacions per part del narrador de personatges que no poden 

ser més feliços amb l’arribada al món dels seus primogènits, així com ocorre al conte 
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«La bona persona del senyor Joan» (ALC-NVY): «havia parit un noi grassonet i morè 

que li donà, d’un glop, tota la felicitat que la majoria dels mortals volen assolir amb tota 

la llargada d’una vida» (p. 86). Però, paradoxalment, també la mort dels éssers més 

propers moltes vegades ens proporciona una felicitat estranya, així com reacciona la 

protagonista del relat «D’oca a oca» (PC), quan, després d’assistir al funeral del seu 

marit, obre la porta de sa casa i se sent lliure: «Patrícia J., en arribar a casa, es va traure 

la roba negra i les ulleres fosques, es va servir una copa fresca i forta, que li va caure 

estupendament a l’estómac, i es va arrepetellar en una gran butaca. Va posar els peus 

sobre un tamboret folrat de pell i va brindar pel seu home» (p. 123). Pràcticament el 

mateix li ocorre a la Sílvia, la protagonista del conte «―Alfonso‖» (HP) que, després de 

la mort del seu marit, troba la felicitat compartint llit i aventures amb el seu prostitut 

particular: l’Alfonso.  

 No obstant això, la felicitat ens arriba a les nostres vides de manera totalment 

inesperada amb fets concrets que el destí ens depara en el nostre camí. L’Eladi, del relat 

«Carona de verge» (ALC-NVY), pateix un glop de felicitat fortuïta quan queda 

esmaperdut amb la visió d’aquella verge a Barcelona, reflectida en aquella prostituta 

que vestia igual que la de Venècia, eliminant el desconsol que dominava en el seu 

interior: «Només mirar aquella carona de verge se sent fresc i bo i nou. Sent que l’aire li 

arriba per fi als pulmons, que aquella garra que li té empresonat el coll s’afluixa, que el 

cervell ja no serva tempestes» (p. 121). Un cas curiós és el de la protagonista captaire 

del conte «La foto» (DON) que sent un esclat de satisfacció i d’emoció quan observa en 

un aparador d’una botiga de Barcelona una instantània seua de petita exposada en un 

aparador d’una botiga de luxe a vista de tothom. Des d’aquell moment sent un augment 

considerable en la seua autoestima. Com podem observar, es tracta de casos puntuals 

com ara els protagonistes del relat «Veïns» (HOM), que, amb un seguit de casualitats 

(la coixesa del xic i la coincidència en l’ascensor), han observat com el destí els ha 

entrecreuat i ha propiciat que es coneguen i s’enamoren, ja que abans tots dos 

encarnaven la solitud més afligida. També passen per aquesta sensació el Llàtzer i la 

seua muller dins del conte «Es regala pis» (TAG), quan tots dos, incrèduls de mena, 

accepten de bon grat un pis caigut del cel dies després d’haver estat desnonats per no 

poder afrontar la hipoteca bancària. Fins i tot, l’Andreu, un xiquet bonhomiós del relat 

«El meu gos Star» (HOM), es topa amb la felicitat quan escolta de sobte un soroll en 

l’habitació i descobreix com s’esgola per un forat que comunica amb la casa del costat 



235 

 

un gosset d’allò més falaguer. Des d’aleshores, el xiquet esdevé un altre més divertit i 

més ufà. I també la Reme, del conte «Passa-t’ho bé, Reme» (DON), una dona que 

confessa al lector el moment de felicitat suprema que experimenta quan un client li dóna 

un bitllet blau després d’haver realitzat adequadament els seus serveis com a prostituta.  

 Però si hi ha algun fet màgic que desperta sensacions molt satisfactòries en els 

humans, és aquell relacionat amb els sentits (tractat anteriorment), com ara el gust de la 

xocolata amb nata que provoca un èxtasi de felicitat a la Sofia del relat «El bon suís» 

(DON). Així com també el tacte tan peculiar i agradable que proporciona la capsa de 

petons que li han regalat al xiquet trist que roman ingressat a l’hospital dins del conte 

«La màquina de fer petons» (TAG). I també la visió d’una bicicleta idèntica a aquella 

que li féu gaudir tant en la infantesa del relat «La bicicleta groga» (HOM). Totes 

aquestes percepcions captades a través dels sentits són aquells plaers constants que els 

humans aprecien en la seua vida diària.  

 Per contra, també trobem protagonistes que inicien un camí de recerca cap a la 

felicitat, ja que la necessiten per tal de sentir-se satisfets. Un dels motius per a ser 

feliços és la venjança a les traïcions sofertes, com en el cas de la Cari al relat 

«Xirigueig» (DON), la qual necessita enfonsar la Milena i la seua bellesa i per això li 

prepara una trampa d’allò més perversa. Però també la Viqui del conte «La revenja» fa 

ús d’aquesta tàctica venjativa per tal de sentir-se plena i feliç. No obstant això, hi ha 

d’altres camins que enfilen els protagonistes per tal de cercar la felicitat. Dins el relat 

«M’agrada el teu pèl de barba» (HOM) el Berto i la seua parella seran plenament feliços 

quan el primer d’ells confesse als seus pares la seua homosexualitat. La Nora del conte 

«La bèstia», després d’haver quedat ensorrada i depressiva a conseqüència de 

l’avortament, busca la felicitat a través d’una bestiola que ha trobat al bosc, tractant de 

suplir el dolor per la pèrdua anterior. Però el cas més impactant el tenim al relat 

«―Beatus Ille‖» (HP), ja que després que Mara descrivís amb total precisió el goig que 

experimentà en aquells sis minuts en els quals estigué clínicament morta, el Carles no 

dubtà en agafar un fusell i suïcidar-se per tal de sentir el mateix.  

 Amb tot, hi ha d’altres protagonistes que esperaven assolir la felicitat i no han 

arribat mai a topar-se amb ella. Per exemple, al conte «La felicitat d’Èdip» (BRE), Fau i 

el seu pare, en poc espai de temps, han passat de ser pobres masovers a rics industrials, 

fet que no els ha portat més que problemes i preocupacions, sense arribar a ser feliços. 
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Un altre cas de desencant, el trobem al relat «La cosina Amàlia» (DON) dins el qual ens 

trobem amb una jove protagonista que, tot i quedar-se molt prima i amb un cos esvelt, 

mai assolirà la felicitat, esdevenint una jove malalta. A banda, Simó relata altres dos 

casos en què la felicitat d’un mateix ha provocat un terrabastall emocional a aquells que 

ens envolten, provocant-los desgràcies. Per exemple al conte «Desarrelament» (HOM), 

el metge Joan Lluís decideix exercir la seua professió a l’Àfrica, lloc en el qual trobarà 

la felicitat amb una dona autòctona. Amb el pas del temps i, a causa del gaudi que li 

provoca, el jove va adaptant-se a la vida en territori selvàtic i oblidant-se 

progressivament de la família espanyola, fet que desencadenarà el suïcidi del seu pare 

arrossegat per una solitud perpètua. Un altre cas el trobem al relat «Bobi» (HOM), en el 

qual el jovenet se sent el més feliç del món després d’haver salvat la vida del seu gos, 

amenaçat en ser sacrificat per les autoritats després de, suposadament, ser els causants 

d’una terrible pandèmia que s’estenia per tot el planeta. Quan passa el perill tots són 

feliços, però el gos, que ha estat molt de temps amagat en una cambra fosca, ha envellit 

ràpidament i s’ha quedat mut. De fet, aquesta sorpresa final que deparen els contes de 

Simó trenquen tots els esquemes establerts i exemplifiquen que, allò que per a un és la 

felicitat màxima, per a un altre és tragèdia i tristesa.  

 Però si hi ha un relat en què les emocions esdevenen una muntanya russa sense 

control, aquest és «Illia» (HP). En primer lloc Renzo i Eurídice són el matrimoni més 

feliç del món amb el naixement del seu fill Illia. De fet, embogeixen d’alegria i de goig. 

Però amb la mort tràgica del nadó, tots dos no tornaran a ser els mateixos, sobretot 

Renzo que pateix una depressió descomunal, que vaga com una ànima en pena i que no 

alça el cap, fet pel qual Eurídice decideix separar-se d’ell. Però un bon dia la felicitat 

irromp en la vida de Renzo quan es topa amb un jove que s’assembla físicament al seu 

fill mort, de fet és idèntic i l’home torna a embogir de felicitat.  

 Concloent aquest apartat, mostrem la implicació de l’escriptora pel que fa a 

l’expressió de la felicitat, molt plàstica i seductora als seus contes. No podem oblidar els 

somriures tan sorneguers de la dona del senyor Joan cada vegada que es gitava en el llit, 

donant gràcies a déu per haver-li concedit aquesta vida de bonança, dins el relat «La 

bona persona del senyor Joan» (ALC-NVY). Així com tampoc l’expressió diabòlica de 

felicitat de l’esposa de Monsieur de Bouillon al conte «Mirall en fuga» (HP) que, 

després de practicar sexe depravat i sodomita, li demana al marit que la colpege 

violentament, provocant-li un goig indescriptible. A més, hi ha d’altres elements 
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quotidians que apareixen als relats de Simó que descriuen l’estat de satisfacció i de 

felicitat que experimenten els seus protagonistes, com ara el xampany, les copes i els 

tovallons nous que estrenen els protagonistes del conte «Lliure» (DON), o la 

contemplació i recreació de tota la ciutat des d’un gratacel de vidres lluents pensant en 

allò en què s’ha convertit el jove asiàtic protagonista del relat «La felicitat d’Èdip» 

(BRE).  

 Analitzant totes aquestes característiques atribuïdes als protagonistes, així com 

les reaccions psicològiques que hi manifesten, podem deduir la certesa que els 

personatges simonians esdevenen titelles assotades per uns sotracs emocionals difícils 

de superar. Així, l’autora tracta d’analitzar les possibles conductes després d’haver 

sofert tragèdies colpidores en algun moment del seu passat. De fet, existeix un ample 

ventall d’esdeveniments tràgics que han descol·locat els personatges. Cal destacar 

diverses tragèdies de caire familiar com la morts dels fills als contes «El naixement de 

Gorgona» (BRE) i «Illia» (HP) i les reaccions tan diferents que adopten els 

protagonistes; per altra, la mort del pare i el posterior soterrament a conseqüència d’un 

accident laboral al relat «El cos» (ANG) o a conseqüència de la insuportable solitud al 

conte «Desarrelament» (HOM); per una altra, la mort impactant d’una germana que ha 

decidit acabar amb la seua vida penjada al Microconte 10 de la compilació Tota aquesta 

gent; o fins i tot, una tragèdia familiar que, amagada sota la pell d’un atropellament, 

esdevé un assassinat amagat al relat «De tant que et vull et trec un ull» (BRE).  

 Altres tragèdies més extremes són aquelles que afecten a un dels components 

maritals, com ara la sorpresa nefasta que es troba la dona del conte «―T’estimo, 

Leonor‖» (DON) quan presencia l’intent de suïcidi del seu marit, el qual no suporta la 

pressió a què es veu sotmés; o morts naturals dels marits que, tot i esdevindre un colp 

molt dur per a elles, després esdevindrà un alliberament satisfactori. És el cas de la 

Sílvia del relat «―Alfonso‖» (HP) que, després de quaranta anys de casada, amb la mort 

del seu marit, veu augmentar l’apetit sexual i contracta els serveis d’un prostitut; o el de 

la Patrícia J., al conte «D’oca a oca» que, amb la defunció del marit, ja respira 

tranquil·la i se sent lliure. De fet, així com passa a les nostres vides, nosaltres i els 

protagonistes hem de superar les tragèdies que se’ns presenten pel camí. Així sembla 

que ho han fet alguns dels protagonistes com la Mara del relat «―Beatus Ille‖» que, 

després de patir un gravíssim accident, entra en depressió i decideix contar les seues 

sensacions als seus amics per tal de superar-ho; o el de la dona de l’estanc del conte «La 
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ganivetada» que, després d’haver estat víctima d’un robatori i d’un degollament, ha 

superat aquesta desgràcia a causa de l’amor que professa cap al seu botxí.  

 Però hem estat atents a l’hora de determinar un altre tipus de tragèdies 

plasmades als relats de Simó, ço és, aquelles que són inevitables i que, a més, ofereixen 

una moralitat, com per exemple, aquelles que ocorren a les faules «Faula» (PC) i 

«HIIHNIIH». En la primera d’elles, els dos animals, el llop i el xai, després de fer les 

seues malifetes acaben tenint un final esborronador: un mor d’un tret i l’altre, a 

conseqüència dels maldecaps que ha provocat, esquarterat. En la segona, un jove zebra 

és ferit mortalment per arriscar la vida i intentar salvar una gasela. A més, és interessant 

comentar les conclusions que s’extrauen després d’haver experimentat aquest tipus de 

tragèdies: per exemple el personatge del conte mínim 11 en la compilació Perfils cruels 

que, després d’haver sortit bé d’una costosa operació, el lector li observa una rialla 

colossal a la cara, fins que uns minuts més tard no se n’adona i és atropellat per un 

camió, fet pel qual s’extrau la moralitat de viure el present al màxim. O per exemple, la 

petita tragèdia que pateix el Melcior al conte «Veïns» (HOM), un accident en bicicleta, 

que esdevindrà un seguit de fets positius: agafa l’ascensor per primera vegada en la seua 

vida i coneix en ell a la xica dels seus somnis. Així, podem extraure també, que algunes 

tragèdies poden amagar alguna escletxa positiva.  

 Els relats de Simó es caracteritzen també per oferir al lector fets esgarrifosos i 

tragèdies corprenedores. Per exemples, ens deixa sense alè allò que li ocorre al 

protagonista del conte «Penseu bé què demaneu: us ho podrien concedir» (HOM), el 

qual decideix iniciar un camí ple de somnis i il·lusions dins el món pictòric, tot desitjant 

fer-se famós. De fet, aquest anhel sembla veure la llum un dia assignat per una vident, 

però no per l’ordre normal dels esdeveniments, sinó a conseqüència de la seua mort 

violenta per atropellament. O la tragèdia viscuda per un xiquet i sa mare que sembla 

desprendre la redacció del xiquet en mans d’un policia, que esclata en plors 

d’impotència quan rellegeix les seues línies al relat «Què has fet aquest estiu» (HOM); 

o, fins i tot, un possible suïcidi d’un pobre home capat, que esdevindrà un assassinat 

cruel per part de la seua muller, al conte «Amanda».  

 Molt relacionat amb el punt anterior referent a les tragèdies, inclourem l’apartat 

que analitza els traumes que els personatges pateixen dolorosament i que, per 

consegüent, han de superar amb molts esforços, fent cara a una societat que els dificulta 
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aquesta tasca. Altres autors, com ara Andreu Sotorra
280

, ja havien assenyalat que la 

narrativa de Simó, en especial la narrativa infantil i juvenil, està farcida de protagonistes 

marcats per les desgràcies i per una lluita dura contra l’adversitat. També observarem, 

evidentment, aquest tret en la seua narrativa breu. Entre els traumes més comuns, 

feridors i humans que existeixen destaca la pèrdua d’éssers estimats i molts dels 

protagonistes dels relats de Simó han de patir aquest calvari. És el cas del matrimoni 

protagonista del conte «El naixement de Gorgona» (BRE), el qual no se sent amb forces 

de superar la mort del fill als pocs dies d’haver nascut. Ell s’allotjarà sota l’empar de la 

religió cristiana, derivant-se cap a la beateria, i ella acabarà esdevenint una dona amb 

suposats atacs esquizofrènics. Tampoc supera aquest mateix tràngol el matrimoni del 

relat «Illia» (HP) que veu créixer una miqueta més el seu fill, però una malaltia dins la 

infantesa provoca el defalliment del xiquet. Mentre Eurídice sembla acceptar el destí 

d’una manera menys traumàtica, Renzo no alçarà el cap i s’enfonsarà en una terrible 

depressió de la qual no podrà sortir.  

 Uns altres traumes molt comuns són aquells relacionats amb els accidents, 

especialment els de trànsit. Per exemple la Mara, del conte «―Beatus Ille‖» (HP), una 

nove que intenta superar amb el recolzament dels amics un impactant accident que la 

deixà clínicament morta al llarg d’uns dies. La gent que l’envolta nota el trastocament 

en la seua personalitat i, és per això, que li intenten fer teràpia escoltant el seu discurs. 

També l’Anna del relat «L’intocable» (HP) sofreix un accident del qual surt malparada, 

ja que li amputaran una cama i haurà d’enfrontar-se a la temuda cadira de rodes. Amb 

aquest panorama, la xica sofrirà, a més, l’abandonament progressiu de l’ajuda dels seus 

estimats, començant per la seua parella. Però els accidents i les seues conseqüències són 

una constant, sobretot per tractar d’analitzar les reaccions tan humanes i tan diverses 

que se’n deriven. Molt curiosa és la resposta del petit quan observa des d’un forat d’una 

porta de la funerària el cos inert, fred i dèbil del pare, el qual ha mort a conseqüència 

d’una forta caiguda des d’una bastida. El xiquet, que encara no sap quin és el significat 

d’aquesta estampa, considera el seu pare com un ésser feble, que es deixa manipular per 

tothom sense mostrar cap oposició.  

 Però, deixant a banda totes les commocions sobtades anteriors, molts dels 

protagonistes dels relats de Simó arrosseguen un passat dolent del qual tenen la intenció 
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de fugir ben lluny. Per exemple la Rosario de l’escrit «El suquet de peix» (PC), que ha 

viscut un autèntic calvari a les Filipines, el seu país d’origen, i ara viu turmentada pel fet 

d’aconseguir ràpidament els papers que regulen la seua situació a Espanya, ja que no 

vol tornar a aquelles tenebres. Així ens ho informa el narrador omniscient del conte: 

«La Rosario era una jove filipina que servia de minyona. Com la majoria de les 

companyes de les primeres fornades, havia entrat al país clandestinament, sense papers, 

car aquesta peripècia era l’única manera possible d’escapar de la misèria que imperava a 

casa seva. Estava abocada, des del naixement, i sense que cap esforç personal pogués 

evitar-ho, a la prostitució» (p. 44). Uns altres personatges que pretenen encarar la vida 

d’una altra manera són els components d’una família d’ideologia política enfrontada al 

règim franquista que ha d’emigrar de Barcelona, a un mas de la seua propietat, per tal 

d’escapar de possibles repressions. Aquest colp dur d’abandonar la casa de tota la vida 

tindrà conseqüències per a tots. També podem incloure en aquest punt de víctimes de 

traumes sobtats al gosset Bobi del relat homònim, que imprevistament ha d’amagar-se a 

les golfes d’una casa, ensinistrat a romandre en silenci a causa del perill a ésser 

sacrificat per les autoritats. Tot aquest llarg període de temps, finalment li passarà 

factura.  

 Ara bé, a Simó li interessa causar impacte i fer reaccionar el lector i, per això, els 

traumes que més durament ens afecten són aquells que pateixen els infants. Per a molts, 

aquestes situacions traumàtiques les arrosseguen al llarg de tota la seua vida, no acabant 

de superar-les mai. Per a d’altres, alguns amb teràpia, altres sense, les intenten superar 

astutament. Però és evident que a l’escriptora li interessa mostrar la importància que té 

en la nostra vida aquesta etapa per tal d’evolucionar i madurar. Hi ha molts infants als 

seus contes que ens exposen els fets dramàtics, per exemple, el xiquet del Microconte 3 

inclòs en la compilació de Perfils cruels. La il·lusió d’ésser posseïdor d’una caixa amb 

cucs de seda es veu truncada quan observa com les formigues que hi havia a les fulles 

de morera que arreplegà per alimentar-los devoraven els cucs sense cap tipus de 

compassió. Observem també l’Eva al relat «El mirall que fa por» (ANG) que a l’edat de 

tres anys va entreveure horroritzada una imatge esgarrifosa en l’espill del servei de la 

casa de camp dels seus pares, fet pel qual la va mantenir alerta molt de temps fins que 

va decidir fer-li front. O el Daniel, al conte «Esborra aquest email» (ANG), condemnat 

a romandre en una cadira de rodes amb tots els desavantatges que això comporta en la 

societat actual. Fins i tot el David, dins el relat «Grassa» (ANG), que després 
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d’assegurar-nos que aguantar una mare molt grassa és un autèntic calvari per les 

contínues burles que havien de suportar, rep la fatal notícia d’una malaltia terminal que 

acabaria amb la seua vida, tot i que després assistim al desenllaç del relat que 

confirmava l’error mèdic d’aquell pronòstic.  

 Aquells traumes són molt més durs si es conten des de la maduresa, ja que 

suposen que rarament han estat superats. Són els denominats flashbacks o analepsis que 

els narradors utilitzen per fer referència a fets del passat que els afecten actualment. Per 

exemple, la dona protagonista del conte «Engruna de res» (EQM) assegura que no s’ha 

sobreposat als insults i als maltractaments dels seus pares en la infantesa, sobretot quan 

es pixava al llit, fet que odiaven amb tota l’ànima. Un cas paregut ens remet la 

protagonista, també dona, del relat «El naixement de Gorgona» (BRE) quan els pares 

responien amb duresa a les innocents malifetes:  

I, separant molt les síl·labes, amb les dents serrades, em començà a bufetejar, a les dues galtes, 

amb una sola mà, lentament, a cada síl·laba una bufetada: les-ne-nes-no-par-len-de-les-co-ses-

que-no-els-im-por-ten... La galta esquerra la bufetejava amb el palmell, i la dreta amb el dors. 

L’anell petava contra la galta dreta i feia un soroll diferent... Potser per això mai no he pogut 

portar anell jo, ni quan em vaig casar... Ho recordo com si estigués passant, ara mateix (p. 56)  

També la Conxita, del conte «Melodrama alcoià» (BRE) arrossega aquesta petja 

del passat, quan assegura que de xiqueta va veure coses que no deuria haver vist i per 

aquesta raó, a l’actualitat, el Jacint li feia fàstic dins del llit. Per últim, afegim un altre 

cas sobre el qual gira tot l’argument del relat «La bicicleta groga» (HOM). El 

protagonista d’aquest conte observa bocabadat una bicicleta idèntica a aquella que més 

emocions li va transmetre en la seua infantesa: positives per les aventures i pels gojos de 

pedalejar-la lliurement; i negatives per haver-la perdut cruelment, ja que un home 

pervers l’havia esbocinada per tal de venjar-se d’un accident provocat per ella.  

 

b) Violència i ràbia 

 A Anne Charlon
281

 li cridava l’atenció la violència que oferien els contes de 

Simó encara que no calguera la força física. Per exemple amb la paraula, així com 

observem al conte «Rosina, my darling» (HP), la qual esdevé un autèntic verí amb un 
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poder corrosiu més fort que els qualsevol maltractament físic. Amb aquesta primera 

asseveració i, seguint el fil dels estudis anteriors, els relats breus de l’autora manifesten 

clarament una deducció: la violència gratuïta que utilitzen els seus personatges des de 

totes les òptiques possibles. La més latent que arriba a l’extrem màxim és la culminació 

d’un homicidi. Destaquem per exemples els assassinats ordits i premeditats que 

apareixen al conte «Tu sí que m’estimes, oi que sí?» (BRE), en què un xiquet manipula 

el fre del cotxe per fer que son pare s’estavelle i els deixe en pau; «La ganivetada», on 

un lladre degolla violentament la dependenta d’un estanc després que ella hagués tingut 

cura d’ell; «La foto», on es produeix un assassinat d’una prostituta en mans d’un polític 

que mourà fils per a que no surta a la llum; «Amanda», on la infermera humiliada 

després de capar el seu marit infidel, l’obliga a ingerir els seus testicles i després 

l’empenta pel balcó; «La revenja», en el qual la Viqui trama un assassinat silenciós cap 

a la seua amiga traïdora que li furta la parella; o el cas truculent del relat «De tant que et 

vull et trac un ull» (BRE) narrat per la Cinta, la tavernera del poble, a un jove i 

nouvingut metge. En ell, observem la perversitat que s’amaga en un indret inhòspit, 

aparentment innocent, de característiques rurals i propici a actes d’embogiment.
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  Ara bé, la violència sembla no tenir límit i també assistim a assassinats que no 

han estat premeditats, sinó més bé al contrari, han estat comesos en una vehemència 

passional i momentània. És el cas de l’assassinat del Jacint a la seua dona Conxita al 

conte «Melodrama alcoià» (BRE) en què, després de deduir una possible infidelitat de la 

seua dona, ple de gelosia, empunya la pistola i li dispara dos trets que acabaran amb la 

vida de la muller; o el del botiguer de Barcelona que al relat «La felicitat d’Èdip» (BRE) 

mor violentament assassinat per un jove de trets orientals; o el de Benet, un jove 

desbocat i desorientat que després de patir una terrible infantesa, esdevé un assassí al 

conte «Carn» (HP); o, fins i tot, la dona del conte «El naixement de Gorgona» (BRE) 

que, com diu Carles Cortés: «assassina el seu marit sense cap replantejament previ, com 

un reflex automàtic» (CORTÉS, 1999: 18). Un assassinat esborronador que colpeix el 

lector pel fet que la narradora, la pròpia assassina, el relate al públic amb total 

naturalitat.  
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 En tot aquest desgavell mental de violència i assassinats, assistim perplexos a un 

relat «Bobi» (HOM), en el qual, fent una paròdia d’una societat egoista i tèrbola d’un 

futur no molt llunyà, les autoritats dicten que tots els habitants han d’assassinar els seus 

gossos, transmissors a gran escala de les pandèmies que assoten els humans. D’aquesta 

terrible llei se’n salvarà el Bobi, el gos d’una família que decideix amb habilitat ocultar 

el ca dins una cambra fosca fins que, amb el pas del temps, es descobreix l’errada que 

han comés les altes esferes científiques, les quals apuntaven directament a aquests 

animals com als botxins de la nostra espècie. Quan es corregeix l’errada, ja no hi ha 

solució i s’han exterminat la totalitat d’animals del planeta. Es tracta d’assassinats 

dictats i ordenats per una societat que manipula constantment els seus veïns.  

 Però l’ímpetu, l’excés i la brusquedat no acaben ací. Molts protagonistes 

mostren la seua fúria als lectors sense haver d’acabar obligatòriament en un crim. Per 

exemple, al relat «―Alfonso‖» (HP), el jove prostitut degolla la seua muller madura 

sense acabar d’assassinar-la; al conte «Fobofòbia» (HP) restem bocabadats amb la 

confessió del pacient al psiquiatra quan li comenta les seues atrocitats per turmentar la 

gent, com ara llançar son pare per la finestra; al relat «Què has fet aquest estiu» (HOM), 

unes línies de redaccions relaten la violència a què han estat sotmesos mare i fill a causa 

d’un maltractador; o l’actuació de la Cari a l’escrit «Xirigueig» que, segons Anne 

Charlon,
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 la frustració i l’amargor, així com el dolor per l’abandó i la traïció originen 

l’acte terrible que ordirà la jove: afegir dins el maquillatge de la Milena uns vidres petits 

d’una bombeta explotada per tal de desfigurar-li la cara; i també el cas de la Magdalena 

al relat «‖Monsieur‖ L’ocell» (BRE) que projecta en un petit ocell la seua frustració, 

considerada com un abandó despietat.  

 Simó, en un dels seus escrits assagístics, professava l’admiració cap a una de les 

sentències de Noam Chomsky, a propòsit de la condició dels humans: «Jo conservo i 

penso conservar sempre la capacitat de la ira [...] Seria impossible viure sense ira» 

(SIMÓ, 1985: 50). A la seua narrativa, tant en les novel·les com en els contes, els 

personatges actuen d’una determinada manera a conseqüència de la ràbia immensa que 

acumulen després de patir diversos esdeveniments esfereïdors. És el cas de Júlia, que en 

la novel·la homònima de l’escriptora del 1983, tanca la narració esclafant una truita amb 

oli candent a la cara d’una vella malaltosa que no pot defendre’s. La ira que l’encén no 
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pot dominar-la, ja que ha descobert que aquella vella fou una vil delatora que condemnà 

el seu pare a una mort segura al penal d’Alacant. Als contes, també assistim a un seguit 

d’accions que els protagonistes no acaben assimilant, tot demostrant la seua 

animadversió. Per tant, podem observar l’aparició d’elements que augmenten aquest 

estat d’enuig com per exemple el docent interí que realitza una substitució dins del relat 

«El professor de gramàtica» (ALC-NVY) el qual no suporta la insolència i la petulància 

d’un alumne de la classe. El xiquet interromp les seues explicacions, aclareix els dubtes 

als companys, resol problemes sense consentiment i realitza un munt d’actes que 

molesten aquella persona que treballa específicament per a aquesta tasca. Un altre 

aspecte que els humans odiem intensament és l’alliçonament constant, així com afirma 

un dels protagonistes del conte «Un autobús i un vellet per càpita» (EQM): «I jo crec 

que no hi ha cosa més molesta que rebre lliçons d’un altre, no creieu?» (p. 42).   

 No obstant això, entre tots aquests aspectes, en destaquem un: la impotència 

davant les atrocitats i menyspreus constants. Per exemple, l’actitud xenòfoba del senyor 

Jacint cap a la jove filipina, a qui explota i humilia sovint al relat «El suquet de peix» 

(PC). Segons Montserrat Palau,
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 aquesta actitud intolerant és inherent als caràcters 

negatius dins les obres de Simó. Un altre cas d’aquest tipus de menyspreu el trobem al 

conte «Amor de mare» (DON), en el qual la dona es veu maltractada, infravalorada i 

ajustada econòmicament pel seu marit, mentre ell balafia bitllets en bars de disseny. Per 

tal d’especificar més aquest punt afegim dues cites extretes de dos relats que 

exemplifiquen l’estat anímic dels protagonistes que expressen fervorosament la ira que 

contenen. En el primer d’ells, inclosa al conte «Alcoi-Nova York» (ALC-NVY), la dona 

presumptament reencarnada en aquell infant nord-americà manifesta la seua còlera quan 

observava el seu pare, ja que ell tenia alguns privilegis prohibits per a joves com ell: «ni 

tocar-li els pits, cosa que a mi m’agradava amb deliri. Li tenia una ràbia, al pare! 

Sempre molestant i fotent-se en tot, com el braç de la llei» (p. 35). La segona, 

l’observem al relat «Faula» (PC), en el qual el narrador descriu plàsticament la sensació 

d’humiliació i vexació que ha patit el llop vençut, i la seua consegüent ràbia: «Els seus 

ullals, en aquesta positura, brillaven a la lluna, i tenia els pèls eriçats i els ulls eren 

flames vives, injectats de ràbia: la ira li bullia en totes les venes del seu cos abatut a 

terra» (p. 67).  
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 Com hem comentat anteriorment, la narrativa de Simó tracta d’analitzar el 

comportament dels individus que conformen les relacions en parella, així com les seues 

conseqüències. És per això que la ràbia derivada dels assumptes amorosos és una 

constant. És el cas de la Patrícia J. del conte «D’oca a oca» quan, sorprenentment, rep la 

visita a sa casa de l’amant del seu marit, després que aquest hagués mort uns dies abans. 

El narrador omniscient ens informa de l’estat extrem de nerviosisme que experimentà la 

dona, fins i tot fregant la possibilitat d’una violència immediata, només interromput per 

una reflexió ràpida: «Patrícia J. l’hauria bufetejada allà mateix, si la seva dignitat de 

vídua li hagués permès de fer-ho» (p. 124). Seguint amb un comportament derivat de la 

indignació des del punt de vista femení analitzant els desacords amorosos, trobem la 

protagonista del conte «La fi del món» (HOM) que, després de divorciar-se amb el seu 

marit, el denuncia cruelment d’abusador sexual fins al punt d’arrabassar-li la custòdia 

de la seua filla. La dona no ha superat encara el tràngol de la separació i li fa pagar al 

marit aquest fracàs no assimilat. Observem així, una impotència barrejada amb l’enveja 

i la ràbia de veure la soltesa amb què ell duu el cas. Un altre cas molt evident és el 

d’Amanda del relat homònim, una protagonista que actua com una autòmata empentada 

per una còlera inaudita des del moment que s’assabenta d’una possible infidelitat del 

seu marit malalt. El cas arriba a l’assassinat immediat del marit indefens. O, fins i tot, 

també el de la Viqui, que ordirà un pla de venjança al conte «La revenja», ja que ha 

enxampat la seua parella i la seua millor amiga cardant en el seu llit de matrimoni. La 

doble traïció serà el motiu pel qual reaccione tan acuradament a l’hora de traçar un pla 

pervers que acabe amb la vida d’un d’ells. Per últim, incloem el comportament de la 

Sílvia al relat «―Alfonso‖» (HP), que quan s’assabenta de la resta de relacions sexuals 

que manté el seu prostitut, se sent totalment rabiosa i envejosa: «Quina coïssor terrible! 

Quina gelosia furient! Quin desig torbador de possessió no sentia en aquells moments! 

Enfurismada, incapaç de captenir-me com calia, vaig tenir el mal gust de fer servir 

termes comercials, els més humiliants: li exigia que em pertangués en exclusiva. Al 

preu que fos» (p. 57).  

Amb tot, i en menor quantitat, també podem afegir algun comportament masculí 

referent a aquells sentiments foscos d’ira que es creen en el nostre interior a partir dels 

fracassos amorosos. És el cas del Jaume al conte «Mitjons tirats per terra» (HOM), el 

qual confessa la terrible humiliació, la crueltat màxima i la ràbia que li dóna que una 

dona l’hagi abandonat. Aquesta experiència de còlera no li la desitja a ningú.  
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 Però als contes de l’autora hem trobat un munt de situacions que incrementen la 

sensació d’enuig dels protagonistes. En primer lloc, la impotència d’enfrontar-se a un 

ser superior, sobretot psicològicament, tot i que siga el teu propi fill. Això li ocorre a 

Herr Shöneberg al relat «Kreuzberg» (HP), un home arrogant que demostra feblesa, 

acompanyada de la seua corresponent ira, a l’hora de fer cara a la seua filla, la Christa, 

que el supera intel·lectualment, fet terrible i inacceptable en un exemple de família 

decent de la classe alta berlinesa. Un altre cas diferent d’experimentar ràbia i enveja és 

aquell que trobem al conte «Al metro» (DON) on una dona observa i es maleeix de la 

resta d’humans que l’acompanyen en el vagó del metro pel fet de no ser com ells, i no 

poder gaudir d’una vida relativament normal, ja que ha d’arrossegar la malaltia crònica 

del seu fill. Aquest enfrontament amb la ciutat i amb la crua realitat enderroca la 

cuirassa que es basteix la senyora per fer bona cara al seu estimat fill.  

 La impotència i la ràbia d’observar com un estrany gaudeix d’un objecte 

considerat com a propi i alhora inaccessible en l’actualitat és el que li ocorre al 

protagonista del relat «La bicicleta groga» (HOM). Tot i que després descobreix que ha 

estat una errada, el protagonista no pot evitar remembrar com gaudia en un passat i, ara 

és una altra persona qui ho experimenta. També tenim la ràbia per no ser compresos, 

molt comuna en els nostres temps, com li ocorre a l’artista protagonista del conte «On 

anirem a parar?» (HOM), ja que observa el decaïment social que no comparteix les 

seues opinions i la seua ideologia clàssica i, per tant, esdevé furiós i vanitós. Per 

concloure aquest apartat d’exemples rabiüts, som còmplices de la irritació per 

comparació que pateix l’Alícia per la seua germana Olga. La primera d’elles crea una 

família, enyora el seu difunt marit, li agrada anar a missa i respecta les estructures 

familiars clàssiques. Al mateix temps, se sent envejosa de la vida llibertària que ha dut 

la seua germana Olga, fadrina i allunyada de tota esclavitud. Aquesta causa, que crearà 

un sentiment d’enveja augmentat per la confessió de la seua filla, que les considera a 

ambdues com les seues mares per igual, fereix de mort i de ràbia l’Alícia, que 

s’encarregarà de difondre un xafardeig que la perjudicarà en el seu entorn més proper.
285

  

 

                                                 
285

 Amb aquest exemple final comprenem aquella frase de Pitol quan comentava que «sobre esas 

destrucciones, sobre la embestida de seres humanos contra seres humanos hasta hacerse añicos, se ha ido 

creando una literatura narrativa» (PITOL, 2000: 6). 



247 

 

3.1.3.3.6 Una visió psicològica del més enllà 

  

Tota aquesta anàlis del conte psicològic es podria resumir en una gran conclusió 

que, a través del relat «L’informe» (HOM), i en boca d’uns extraterrestres, l’escriptora 

plasma en un dossier enumerant aquells aspectes estranys des d’una visió externa. De 

fet, el conte és tot un cant a l’humor i a la crítica enverinada envers el comportament 

dels humans, ja que es tracta d’un document alienígena que estudia les relacions dels 

individus amb el seu entorn. Sota una etiqueta d’«Informe BX. Classificat. 

Confidencial. Referent: U214HJ», l’autor del document ens informa de l’objectiu: 

«observacions sobre el comportament de les espècies vives que hi hem inspeccionat» (p. 

107).  

Després de realitzar un examen minuciós arriben a diverses conclusions que 

resumim tot seguit. En la primera d’elles, confirmen que la classificació per sexes es 

realitza per tal de reproduir l’espècie, tot i que hi ha una diferenciació ostensible, ja que 

una espècie, les dones, estan sotmeses contínuament a la dels homes. A més, el fet 

d’estar dividits per sexes els provoca una excitació molt aclaparadora. En la segona no 

s’expliquen la humiliació que els humans sotmeten als gossos, els quals sempre van 

nugats pel carrer, són escridassats contínuament i, a més, alimentats de franc. Tot seguit 

ratifiquen la grolleria i el baix nivell intel·lectual de la gran majoria dels humans, que 

creuen les paraules d’aquella minoria que predica la igualtat per a tots i una democràcia 

equitativa. A continuació, s’observa una referència al sistema de religions, totalment 

desconcertant per a ells, ja que es basen en la vida posterior a la mort, tot i que cap 

d’elles té una prova concloent i, a més, estan enfrontades amb odis i enveges mútues: 

«Els qui tenen diversos sistemes de creences s’odien entre ells, tot i que no hem pogut 

esbrinar-ne el motiu» (p. 109). El següent punt de l’anàlisi és aquell que fa referència a 

les relacions sexuals i a la reproducció, ja que han observat que, moltes vegades, els 

humans les eviten de totes totes perquè comenten que els causarà molts problemes; unes 

altres vegades han observat que parelles del mateix sexe practiquen sovint relacions 

amoroses, considerant-les una amenaça en alguns racons del planeta. Tot seguit, el 

focus d’atenció el situen amb la gran incongruència que suposa les ridícules formes de 

govern tan injustes i la sofistificació de les armes, que executen normalment humans de 

la mateixa espècie; altra cosa que no s’expliquen és la mala divisió de les riqueses, ja 

que la gran majoria dels humans, sofreixen molt per a intentar sobreviure, tot i que hi ha 
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d’altres que balafien amb estridències el seu poder i, si «algú s’ha proposat igualar una 

mica la riquesa, ha estat perseguit i aniquilat amb fúria. El més famós és un tal 

Jesucrist» (p. 111). 

 Ara bé, l’anormalitat en el comportament que ells menys entenen ve donada amb 

els estudis de les relacions entre homes i dones. No poden arribar a comprendre com les 

dones, que són aquells humans que contenen l’embrió, que l’alimenten i que l’expulsen, 

poden ésser considerades inferiors, ja que sense elles no hi hauria humanitat. Els homes, 

per contra, que només transmeten la llavor, subjuguen les dones i han d’obeir-los en tot 

moment. És totalment inexplicable per a ells. Tampoc entenen com les famílies tenen un 

gran disgust quan veuen nàixer les xiquetes, en contraposició dels xiquets, amb els quals 

celebren una gran festivitat. Per últim, analitzant el comportament sexual de tots dos, 

observen un desequilibri mental dels homes, ja que generalment són infidels, perquè 

tenint el mateix en casa, han d’anar a altres llocs per a buscar-ho.  

 Finalment, la conclusió més evident és que no volen romandre més temps en 

aquest lloc tan singular, ja que l’opinió en cos de tota la tripulació és que els humans 

estan totalment bojos: «ells, com a espècie, fan enormes esforços per autodestruir-se, a 

ells mateixos i al planeta; per exemple, mengen més del que necessiten o menys, 

comportament que hem comprovat que no tenen les altres espècies inferiors del planeta 

[...] destrueixen tant com poden l’oxigen o l’aigua no salada que els són 

imprescindibles» (p. 111-112). Definitivament, els humans no són un exemple de 

comportament que hagen de copiar, però aquesta visió externa i passada pel sedàs dels 

extraterrestres facilita d’emetre una crítica fervorosa cap a les aberracions que cometem 

els humans, posant les paraules en boca d’altres que, alhora, no entenen la conducta 

esmentada. Creiem convenient, doncs, tancar el capítol de les actuacions dels 

protagonistes dins els contes psicològics amb la conclusió oferida pel conjunt 

d’extraterrestres.  

 

3.1.3.4 L’espai: el conte urbà 

  

Segons l’estudiosa Montserrat Lunati, la ciutat és un dels «espais simbòlics més 

literaturitzats com a espai ―modern‖» (LUNATI 2009: 17). Així com el nostre cos, 
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l’escenari de la ciutat és un referent que els humans habitem i que afavoreix la 

il·lustració dels conflictes entre gènere i modernitat. Isabel-Clara Simó situa la immensa 

majoria dels seus contes en la ciutat amb la voluntat de reflectir la vida quotidiana que 

l’envolta bastint una finalitat, la humanització de les grans urbs. Així ho afirmava 

Natasha Leal: «la ciutat és el marc ideal per a Isabel-Clara Simó on presenta l’evolució 

del món intern dels personatges» (LEAL, 2000: 17). Allò que és cert és que Simó dóna 

continuïtat a una tendència que engegà Walter Benjamin i que continuà Charles 

Baudelaire en la figura del flâneur, una espècie de vianant que vagareja per les ciutats 

impregnant-se de totes les emocions que les grans metròpolis de finals de segle XIX, 

lligat a les innovacions modernes d’aquesta etapa històrica. Gran part dels autors del 

segle XX, i els de la seua generació, continuaran aquesta tendència i, entre tots ells, 

Simó tracta d’inserir els seus personatges en aquesta atmosfera esquiva i eixuta, així 

com afirma Carles Cortés,
286

 el qual afegeix una altre repunt més concret: la crisi de 

l’individu urbà, condicionat per la resta d’habitants del seu espai i la complexitat de les 

relacions personals lligada a la solitud i a l’aïllament duta a extrems preocupants.  

 Afegim unes paraules expositives de Simó:  

Despotrico sovint, això sí, i dic que no es pot viure amb tantes presses, que el telèfon és un 

invent de satanàs, que mai no tinc temps per estar amb els amics, que les hores són més curtes i 

més ràpides que enlloc, que estic cansada i enervada, que tinc ganes que vinga l’estiu per fugir-

ne... Però no me’n vaig. Ni me n’anire, mentre no ―m’hagi acabat‖ Barcelona. I això no serà mai. 

L’únic lloc que em tempta és el meu poble, Alcoi. I això ho guardo en reserva per quan sigui 

vella i estigui cansada de debò (SIMÓ, 1989: 193) 

 Amb aquestes paraules de l’escriptora podem extraure unes conclusions d’allò 

més taxants: d’una banda, el vertigen i l’esgotament de viure en una gran ciutat; d’una 

altra, el vincle tan estret i l’enamorament declarat de Simó cap a la ciutat que l’ha 

acollida, Barcelona; per últim, l’enyorança en la vellesa, de la seua ciutat natal, Alcoi. 

Tenint en compte aquestes deduccions i, havent analitzat minuciosament els contes de 

Simó, tractarem d’exposar breument aquests punts, focalitzant-los sobretot en la rutina 

diària que suposa viure en una gran urb, com és la capital del Principat.   

És per això, que oferirem un resum d’aquells aspectes més contundents i, alhora, 

detestables que s’hi escenifiquen en uns escrits urbanites que descriuen una societat 

desolada i despietada. En aquest apartat podem incloure el relat «La foto» (DON), un 
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dels més dur i inhumà que ha escrit l’escriptora. En ell, la protagonista principal és una 

captaire que passeja apesarada pels carrers més distingits de la capital barcelonina. Tots 

els veïns que es creuen amb ella la tracten com un ésser nauseabund i rebutjable i cap 

d’ells s’hi detura per oir-la. De fet, la descripció física d’aquest personatge és 

aterradora: «Va embotornada amb un feix de robes indesxifrables, de colors apagats i 

d’una brutícia tan total que sembla el cel quan anuncia tempesta. Els cabells són crinera 

blanca, la cara vermellosa de vi i arrugada d’anys; mostra només dues dents, separades i 

tortes, com esmussats ullals de bèstia. Put. Les sabates són un embolcall de bosses 

negres de plàstic i de vetes i benes llardoses.» (p. 117). La falta de compassió i de 

complicitat amb ella s’accentua quan la captaire, oferint una reacció sobtada, admira 

una fotografia en l’aparador d’una botiga fotogràfica i alça la veu, embogida d’alegria, 

afirmant ésser la protagonista d’aquell marc. El relat es tanca amb una frase lapidària 

que, mitjançant la burla, demostra el menyspreu cap aquest col·lectiu de persones que, 

desgraciadament, augmenten any rere any: «Ningú dels quasi trenta que la miren 

aconsegueix, però, ni tan sols fingir un desmaiat somriure» (p. 119).  

 Un altre punt censurable de les grans ciutats i, en concret dels grans edificis, és 

la desconeixença, la deshumanització i l’anonimat dins la mateixa finca, ja que amb el 

pas dels anys, fins i tot dècades, poden existir veïns que no es coneixen o que mai 

s’hagen creuat pels passadissos infernals de les entranyes de la casa o, encara pitjor, no 

es coneguen, ni tan sols sàpiguen que viuen. Al conte «Veïns» (HOM) observem 

aquesta qüestió, ja que la parella protagonista, el Melcior i la Rosa Maria, tot i ésser 

veïns, no s’havien vist mai i, possiblement, no s’hagueren vist mai si les casualitats del 

destí no els haguera unit, ja que Melcior, acostumat a baixar sempre per les escales, 

aquell dia hagué de canviar els seus costums i agafar l’ascensor perquè patí un 

atropellament de bicicleta. La conclusió és evident: els temps canvien i la invisibilitat i 

l’anonimat en una gran ciutat esdevé quasi obligada.  

 D’igual manera, podem incloure una reflexió imperant d’una societat que ens 

martiritza i ens maltracta, com aquella que trobem al relat «Es regala pis» (TAG). En 

ell, el Llàtzer i la Sofia veuen com l’entitat bancària inicia el procediment de 

desnonament, deixant-los desemparats enmig del carrer. D’altra banda, observem com 

un altre personatge, enutjat per la crueltat dels bancs, decideix emprendre una iniciativa 

d’allò més humana, regalar pisos a aquells que s’hi acosten, traint la confiança que en 

ell havien dipositat aquestes entitats. Un conte d’allò més actual que reflecteix l’angoixa 
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de moltes famílies per arribar a la fi de mes i, sobretot, per dur endavant una família 

hipotecada infinitament.  

 Un altre tret característic de les grans ciutats és la violència que existeix en els 

seus carrers, en comparació amb els pobles petits. Ens hem trobat amb un gran nombre 

de casos com ara el de l’assaltament vehement que patí la dependenta de la botiga del 

conte «La ganivetada», molt pareguda al que patí el botiguer amb trets asiàtics del relat 

«La felicitat d’Èdip» (BRE), o la violència gratuïta, els atabalaments policials i les 

corrupcions que s’hi reflecteixen al conte policial «La foto», així com la falta de 

companyia, el neguit constant i l’estrés que s’exposa al relat «Sense aturador» (EQM). 

Fins i tot un professor amb experiència, dins del conte «La frontera» s’atreveix a 

comentar que a les grans ciutats la violència a les aules és immensament major que als 

pobles. Amb aquesta descripció de les grans ciutats com a aspiradores i focus dels 

problemes socials, no és estrany que el matrimoni del relat «La bèstia» decidís mudar-se 

al camp per evadir-se d’aquests enrenous.  

 També caldrà analitzar el conte «El somni de Plató», el qual segons Carles 

Cortés: «ofereix una visió força interessant de la ciutat en l’actualitat: la resultant de la 

integració de treballadors procedents de zones culturalment ben distintes. El xoc cultural 

i social es produeix en aquesta ocasió entre un botiguer barceloní i els propietaris d’una 

nova botiga oriental que li fa la competència. Però els dos fills s’enamoren... i la 

percepció familiar canviarà» (CORTÉS, 2001: 15). Efectivament, el conte és un reflex de 

la interculturalitat que s’hi barreja en les grans ciutats, donant pas a una convivència, a 

vegades incòmoda, que no s’acaba d’acceptar.  

 Caldrà deduir per tant, que Isabel-Clara Simó mosta molta subtilesa a l’hora de 

triar l’escenari dels seus contes, tot i que la seua predilecció són els carrers de les grans 

urbs, els racons foscos del casc antic, els mitjans de transport, les cases que han suportat 

molta història, el mercat i un llarg etcètera. L’autora, així, reafirma el que comentava 

l’estudiosa Caren Gussoff:  

El lugar afecta a las acciones que hay en un relato. Lo que resulta posible en mitad de un 

invierno en Siberia es muy distinto de lo que es posible en mayo y en Miami. Igual que lo que se 

considera una actividad normal en el lejano oeste sería muy escandaloso en la Inglaterra 

victoriana. (Observarás que el tiempo y el lugar están irrevocablemente entremezclados) 

(GUSSOFF, 2003: 417). 
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3.1.3.4.1 Escenaris concrets i coneguts 

  

En la primera part d’aquesta investigació esmentàvem una opinió de Garrido 

Domínguez
287

 que assegurava que molts escriptors senten com una necessitat el fet de 

situar els seus personatges en el lloc on viuen o, almenys, en el lloc que els envolta. 

Com veurem al llarg d’aquest punt, Isabel-Clara Simó conrea quasi en la seua totalitat el 

conte urbà, ja que la gran majoria dels seus contes estan ubicats en ciutats, especialment 

Barcelona, tot recolzant allò que comentava Charlon el 1990: «les feministes que 

analitzen l’evolució de la condició femenina situen la major part dels seus escrits a 

Barcelona, és a dir, allò on es produeixen els trasbalsos econòmics que porten canvis en 

els modes de producció, les relacions socials i la vida quotidiana» (CHARLON, 1990: 23). 

Les circumstàncies de la seua vida i els escenaris que ha recorregut i ha viscut, 

començant per Alcoi en la infantesa, continuant per Figueres en la joventut, i concloent 

amb Barcelona i l’Ametlla del Vallès en la maduresa i vellesa, esdevenen els epicentres 

de moltes de les seues obres narratives, ja siga en les novel·les com en els relats breus. 

Si bé en la primera novel·la, Júlia (1983), Simó tenia una justificació per triar la ciutat 

d’Alcoi i situar-la històricament en l’època de la Revolució del Petroli,
288

 els contes del 

recull És quan miro que hi veig clar (1979), escrits tres anys abans, ja deixaven 

entreveure que la narrativa de l’escriptora discorreria pels carrers d’una gran urb, com 

ara Barcelona i que, a més, la contemporaneïtat seria un altre punt fonamental. Així, 

l’eix Barcelona-Alcoi seran els grans epicentres narratius de tota la trajectòria literària 

de l’escriptora, paral·lelament als fets biogràfics que arrossega. De fet, són dues ciutats 

que s’estimen, que mantenen trets en comú i que l’han enamorada, una pel mite de les 

arrels i de la infantesa i l’altra per la llibertat i l’anonimat. Recollim la primera 

impressió de Simó a l’hora de trepitjar per primera vegada la ciutat de Barcelona, fet pel 

qual pogué reviure la seua infantesa:  

la primera impressió, arran dels sentits, va ser que arribava a una màquina monstruosa, o a una 

bèstia enorme, el cor del qual bategava. I de seguida vaig començar a sentir l’olor especial que fa 
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de Joan Fuster, el qual retava als alcoians per tal que algun d’ells escrivís alguna obra narrativa centrada 
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Barcelona, que és una olor de ferro, una olor metàl·lica, que accentuava la impressió d’una 

immensa maquinària que palpitava amb un poder ensordidor[...]Notes que t’endinses en una 

atmosfera pesant i en una boira letal [...] em va resultar estimulant: vet aquí una ciutat industrial, 

una ciutat poderosa. I de seguida em vaig endinsar en els carrers mítics de la meua infància. 

(SIMÓ, 1989: 192)  

Així, dels sis relats que formen part d’aquesta primera compilació, quatre d’ells 

se situen a Barcelona, un altre a Alcoi i el darrer barreja un poble de la Vall d’Albaida 

com l’Olleria
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 i una gran ciutat com Madrid. La capital catalana torna a ser 

protagonista del recull posterior, Bresca (1985) en contes com «...I el llop s’enfarinà la 

poteta», «Cinc cambres de bany» o «―Monsieur l’Ocell‖», mentre comencen a haver 

alguns relats que utilitzen un escenari més exòtic, sense deixar de ser urbà, com ara 

Berlín al conte «La torsimany». La combinació d’escenaris serà tota una influència en 

els protagonistes dels contes «De tant que et vull et trac un ull» i «La felicitat d’Èdip», 

ja que tots ells experimentaran un canvi substancial en les seues respectives vides. En el 

primer d’aquests, un matrimoni jove deixa la gran ciutat per ubicar-se en un poblet de 

l’interior català amb totes les seues conseqüències i en el segon, passa el contrari, ja que 

una família pagesa emprén un negoci en la gran ciutat, convertint-se així en uns 

importants empresaris barcelonins. També en aquest recull, l’autora no s’oblida de les 

seues arrels i situa a Alcoi els relats «Melodrama alcoià» i «Demà demanarem», ambdós 

localitzats en una època d’agitació social i política i caracteritzada per les penúries 

laborals i les consegüents revoltes i vagues enaltides pels uns protagonistes acostumats 

a aquestes situacions.  

 Per primera vegada, el nom d’un escenari, altra vegada Alcoi, esdevé el títol del 

recull de contes editat el 1987, Alcoi-Nova York. Alguns dels contes que comprén són 

desubicats o, almenys l’escenari és intranscendent, però per a d’altres juga un paper 

fonamental la ciutat de Barcelona («La bona persona del senyor Joan»), així com també 

el binomi Alcoi-Nova York, dues ciutats totalment dispars que seran complementàries 

en la vida de la Pilar dins el relat homònim «Alcoi-Nova York». La ciutat comtal torna 

a ser protagonista d’algunes de les narracions d’Històries perverses (1992), com ara 

«―Alfonso‖» i «―Beatus Ille‖», mentre que Berlín reapareix com a escenari d’un conte 

en què la capital alemanya pren força i actua com a dinamitzadora de la trama de 

«Kreuzberg» (HP). En aquest conte trobem com Simó estudia minuciosament els detalls 
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de tots els seus decorats, ja que les artèries principals de Berlín són descrites amb tot 

tipus de puntualitzacions, deixant entreveure la gran dedicació de Simó a l’hora de 

dotar-se d’informació sobre la zona que pretén tractar: «La casa dels Shöneberg era a 

Kirchstrasse, a Bellevue, ben a prop de l’Acadèmia de Ciències i dels Jardins Anglesos. 

Agafava l’S-Bahn, just a la parada de Bellevue i baixava a Charlottenburg, d’on anava a 

peu a Kantstrasse» (p. 142). Per últim, en aquest recull, els lectors assistim perplexos a 

la varietat d’èpoques i d’escenaris que desprén el relat «Mirall en fuga», com ara un 

poblet sense nom de Catalunya, Berlín o Londres, per tal de demostrar que la perversitat 

humana no té, ni ha tingut, límits en cap moment.  

 Ara bé, si en la primera etapa com a escriptora els escenaris, tot i seguir un cert 

hermetisme, de tant en tant variaven, en la segona etapa que s’inicia amb l’edició del 

recull Dones (1997) fins a l’actualitat, la ciutat de Barcelona centra l’espai escènic dels 

seus contes, pràcticament en la seua totalitat i en descriu escenaris mítics com l’Hospital 

Clínic, el Passeig de Gràcia o, fins i tot el Zoològic, entre molts d’altres. No oblidem 

relats com «La foto» (DON), «Al metro» (DON), «L’atómico» (HOM), «Veïns» 

(HOM) o «Es regala pis» (TAG) com a exemples representatius d’aquesta afirmació. 

Evidentment, no seran els únics, però sí que notem una voluntat de Simó de 

monopolitzar la gran ciutat en l’actualitat com a causant de totes les aventures i de tots 

els respectius turments d’uns protagonistes torbats i superats per la societat que els 

envolta. Evidentment Simó des de ben petita ha sentit interés per a aquesta ciutat, que 

ha sabut encisar-la des de fa anys, com ella confessa:  

Per tant, per a aquell nena (d’Alcoi) que escoltava, contenint l’alè, de llavis de mon pare 

com era Barcelona, aquesta era tota possibilitat de «veure» Barcelona. No és gens estrany, 

doncs, que per a mi que, ja ho veieu, era una nena edípica –adorava el meu pare, 

literalment–, Barcelona fos una mena d’Eldorado, i que des de la infància somniés anar-hi i 

viure en aquella ciutat tan preciosa, culta i dinàmica. No és gaire sorprenent, si s’hi pensa: 

els alcoians –Alcoi és el meu poble– han tingut sempre una flaca per Barcelona i, fins i tot 

els més espanyolistes, han vist de sempre –per raons històriques ben fàcils d’escatir– en 

Madrid l’enemic, i en Barcelona, l’amic [...] La mateixa ciutat de València no ens inspirava 

tanta devoció i, segons em diuen, les coses continuen així (SIMÓ, 1989: 191) 

 Aquesta tendència a reflectir les entranyes de les grans ciutats, en especial de 

Barcelona, recolza l’opinió de Margarida Aritzeta quan comentava que «la Isabel-Clara 

Simó ens recorda que malgrat les aparences és una urbanita empedreïda i aquesta és una 
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condició que no es perd encara que no s’exerceixi. Diu que no ha renunciat ni 

renunciarà mai a Barcelona» (ARITZETA, 2014: 10).  

 

3.1.3.4.2 Observació de la realitat 

  

Jordi Nopca, en una entrevista que realitzà a Isabel-Clara Simó a l’abril del 

2012, reconeixia que, a propòsit del recull És quan miro que hi veig clar (1979), s’hi 

observava una «declaració de principis sobre la seva literatura, que parteix de 

l’observació directa de la realitat» (NOPCA, 2012: 36). Creiem que és una afirmació 

concloent i molt aclaridora de la literatura de l’autora, ja que el lector, endut pel corrent 

lingüístic de l’escrit farcit de col·loquialismes, frases fetes i onomatopeies, es capbussa 

en una realitat coetània i punyent que influeix en ell i, paral·lelemant, en els 

protagonistes que encapçalen les trames de les narracions.
290

  

 Al relat «Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM) assistim a 

una radiografia minuciosa de la societat que comprén la primera meitat del segle XX, 

ubicada més concretament a l’Olleria, un poble petit de la comarca de la Vall d’Albaida. 

En ell es manté el costum de portar dol rigorós durant dos anys per la mort d’un 

familiar, els xafardejos ininterromputs dels veïns o les cançonetes picaresques entre les 

xiques treballadores. Un autèntic inventari que conforma allò que Charlon comentava de 

l’efecte del real a propòsit del conte: 

 De tant que et vull et trac un ull» (BRE) tot recolzant-se en una definició de Roland Barthes: «la 

precisió descriptiva participa del que Barthes anomenava “effet de réel” (efecte de real). La 

recreació de la vida quotidiana [...] d'un poble petit [...] es realitza mitjançant descripcions 

curoses dels espais, dels costums, de la manera de vestir, etc. Tant se val que es tracti de la vida 

de les obreres d'Alcoi quan la revolució del petroli, de la d'un biòleg instal·lat a Hondures, de la 

d'un noi a Nova York, o de la d'un rellotger paralític, la profusió de detalls concrets, ―exactes‖, fa 

que el lector accepti la ficció que se ü proposa, i accepti d'entrar-hi (CHARLON, 1999: 25)  

Al relat «De tant que et vull et trec un ull» (BRE) es presenten uns personatges 

que, per motius laborals, emigren cap a un poble de l’interior tastant així les vicissituds 

d’un espai tan reduït. Una cosa semblant, tot retrocedint en el temps, observem al conte 
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«L’equació» (TAG), un escrit costumista que recrea la terrible desolació de moltes 

famílies catalanes en la Guerra Civil, les quals tracten de fugir d’un infern que els 

persegueix. Si anem més enrere en el temps, llegirem el relat «L’hereu de can Ribot» on 

presenciarem les peripècies d’uns protagonistes afectats per les decisions del rei Felip 

IV que, sorprenentment, havia cedit algunes terres catalanes al regne de França 

condemnant els seus habitants. Tot i això, el conte està caracteritzat per un munt de 

referències històriques que empaparan el lector d’una atmosfera encisadora: «primer va 

tenir un ensurt, per si eren malfactors o roders valencians, que en corrien molts per la 

muntanya després de la darrera batuda que havien fet els miquelets» (p. 126). 

Evidentment, els relats que recreen un temps històric estaran més farcits de descripcions 

dels espais, ja que necessiten d’una investigació més acurada i d’una informació més 

precisa per al lector, possible desconeixedor de l’època tractada. Ara bé, la gran majoria 

de contes de l’escriptora ofereixen una visió de la societat contemporània, posant com a 

exemple, el conte «El somni de Plató» que esdevé una observació de la realitat de la 

Catalunya dels noranta, centrada en una família propietària d’una botiga centenària en 

una gran ciutat que es veurà ensorrada i abocada al tancament, a causa de la irrupció 

d’uns xinesos que rebenten els preus dels seus productes, dotats també d’una gran 

qualitat.  

 El relat «La màquina de fer petons» (TAG) utilitza un punt crític en boca del 

protagonista ancià quan apunta cap a la joventut com a causant de l’ensorrament dels 

valors i de les emocions. És fàcil de suposar que les generacions canvien, que els 

costums també i que la societat evoluciona. Ara bé, Simó apunta molt clarament a les 

desigualtats socials com a una lacra que cal combatre, així com disparen alguns dels 

seus contes. Recordem el relat «L’airet de matí, a Barcelona...» (EQM), quan la 

protagonista fa referència a les condicions de vida a Poble-Sec, dins la gegantina 

Barcelona: «M’agradava més que res el Poble-sec, que diuen que és el pitjor de 

Barcelona, i és una mentida com un cabàs. La gent viu. Vull dir que la sents viure. 

Xerren. Circulen pel carrer, amunt i avall. I fan rogle ocupant la vorera per xerrar de 

gust» (p. 157). La felicitat i la despreocupació es palpa en el carrer i el temps no avança 

vertiginosament com ocorre en altres barris. La crítica esdevé més punyent quan la 

narradora fa referència a les injustícies socials i a la terrible invisibilitat que pateixen 

persones tan necessàries en les ciutats com qualsevol altra: «Que n’és de bèstia, la vida! 

Si rentes l’escala, no ets ningú, si fas factures, sí» (p. 166).  
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Com hem comentat en altres ocasions, Simó aprofita qualsevol escletxa que 

ofereixen els escrits per llançar un dard a les altes esferes i focalitzar l’atenció en el 

tractament injust de les classes més desafavorides. Així ho fa al relat «Demà 

demanarem» (BRE) icona de la lluita de les classes obreres davant les condicions 

infrahumanes a què moltes vegades es veuen sotmesos, com ara les condicions 

meteorològiques, els horaris torturadors o els sous ridículs. Simó ambienta la història en 

l’Alcoi de principis de segle XX, una ciutat caracteritzada per la constant inconformitat 

dels treballadors davant les tiranies dels poderosos i la posterior violència, fet que 

recorda especialment la primera novel·la de l’escriptora, Júlia (1983): «Set dies ja, 

tement l’hora de la sortida, ben entrada la nit, tan cansats i amb la gola tan seca que no 

teníem cor ni per parlar. Havia de ser tard o d’hora. I fou aquell dia. Ens esperaven a la 

cantonada, només tres, però forts i personats com santpaus. L’allisaren només a ell; a 

mi, d’un mastegot em deixaren esblaimat a terra tota l’estona. El pare sí que rebé de 

valent» (p. 83). Recordem també que la diferenciació de les classes i la referència a 

tradicions autòctones de la seua ciutat natal, Alcoi, també apareixen en altres contes 

com ara «Melodrama alcoià» (BRE). Però si hi ha un relat colpidor que deixa ferit en 

l’ànima al lector, aquest és «La foto» (DON). La terrible estampa que el narrador 

ofereix de la captaire, dotada d’adjectius contundents i expressius, contrasta totalment 

amb la ridiculesa que ofereixen els vianants, burlant-se i esquivant aquell ésser tan 

dèbil: ―i assenyala amb una mà, mig coberta de parracs amb ungles negres com les d’un 

cadàver, aquella foto‖ (p. 118) 

 Si Simó sap reflectir cruament la diferenciació de classes, també sap fer-ho amb 

les cultures. Destaquen poderosament dos contes en aquest aspecte. En primer lloc, «La 

felicitat d’Èdip» (BRE), on un jove amb trets orientals aterra en un poble de l’interior de 

Catalunya on hi ha una devoció pel culte religiós. Ramhatha coneixerà espontàniament 

la Fau, amb qui de seguida mantindran relacions sexuals. Tots dos han quedan colpits 

amb la descoberta de l’altre i no han pogut resistir la temptació sexual que els assetjava. 

Al relat se’ns detalla fil per randa les dissorts que ha patit el jove, que contrasten 

poderosament amb la tranquil·litat i l’harmonia que impera a Vilatenim, un indret plàcid 

de l’Empordà: «–Vinc de França, tot caminant. He anat a peu per tot el món, o quasi. A 

França vaig trobar feina, una bona feina: venia collarets i arracades que jo mateix 

fabricava. Fins que els gendarmes em van dir que em tornarien al meu país, que no hi 

podia viure, a França, sense papers. I que si em tornaven a veure em farien fora per la 
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força. Em digueren que passés la frontera, que aquí és més fàcil viure sense papers. I he 

vingut tot caminant. No vull fer cap mal, en aquesta casa» (p. 92). El segon conte, 

encara més extens, és el relat que encapçala la col·lecció Alcoi- Nova York, amb nom 

idèntic a l’antologia. En ell, hem passat de descriure una vida rutinària en una ciutat 

industrial i petita com Alcoi, tot ubicant, com afirma Carles Cortés, «un escenari 

clarament realista» (CORTÉS, 2001: 29), a un altre totalment diferent, la gran ciutat de 

Nova York. De fet passem dels fenòmens atmosfèrics característics d’una ciutat 

enclavada entre serres, amb vincles religiosos i amb una distinció de classes molt 

evident, amb una toponímia molt concreta, i amb uns costums ben arrelats, a una 

megaurb dominada per altres costums i realitats. 

 Però si hi ha un tret que caracteritza la prosa de Simó, és la facilitat que té 

d’oferir al lector la quotidianitat dels personatges, tot apropant-los a ells. Afegim 

diversos exemples, com ara la descripció del veïnat per part del narrador del relat «Tu sí 

que m’estimes, oi que sí?» (ALC-NVY):  

la senyora Eulàlia, que viu a la dreta i que té una filla mongòlica de tretze anys; el senyor 

Escamilla, que sempre té la dona malalta; el dentista, que fa olor de medicina i que té una dona 

amb cara de cavalla [...] l’Enriqueta, que viu sola i els veïns protesten que fa bacanals a les nits, 

pobra noia; el vel dels cabells blancs, que és el malgeniüt de l’escala (p. 123).  

Pràcticament en cadascun dels contes observem accions quotidianes dels 

personatges que no deixen d’oferir complicitat com per exemple, el costum del 

protagonista del relat «L’especialitat de la casa» (HP) que sempre acut al bar a prendre 

una copa abans de tornar a casa, el moment de xafarderies entre dones en l’hora de 

descans en les empreses plasmat al conte «La minyona imaginària» (DON), la imatge 

del matrimoni protagonista del conte «Lliure» (DON) tot veient la pel·lícula acomodats 

al sofà del menjador, l’explicació de l’escalfament sexual del protagonista del conte 

«De teves a meves» (HOM), la submissió de la difunta dona del protagonista del relat 

«Les anques de la meva dona» (HOM), condemnada a escurar mentre el marit llig el 

periòdic assegut a la tauleta de la cuina, la pèrdua d’un xiquet desitjat per part del 

matrimoni de «La bèstia», o el reviscolament sexual de la dona protagonista de l’escrit 

«Gossos». Tot un munt de situacions que s’esdevenen més comunes del que hom pot 

arribar a pensar.  
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 Seguint amb aquest darrer exemple, Simó sempre ha tractat de no silenciar allò 

que molts escriptors sí que fan, les llibertats de la dona i la seua evolució. Mirem, com 

no, el relat «El bon suís» (DON), en el qual la Sofia ha sabut, mitjançant els consells 

útils de la seua amiga la Neli, desprendre’s de la càrrega submisa envers el seu marit, el 

Claudi i, com afirma Maria Dolors Bermejo a propòsit de les narracions de Simó, 

observem una «evolució de la figura femenina, reflex de la societat actual d’uns anys 

ençà» (BERMEJO 2000: 11). Però hi ha d’altres que també ofereixen la visió d’una dona 

vàlida, forta i preparada per a encarar aquesta societat evidentment masclista, com ara la 

Magdalena del conte «La presidenta» (HOM) que se situa com a figura capdavantera 

d’une empresa internacional de gran volada, capaç d’escridassar tots els treballadors que 

no facen bé la seua feina. Observem la seua presentació en boca del narrador: «La 

presideix Magadalena Ortín de Sala, una prestigiosa i destacada economista. És una 

dona maca, molt ben vestida» (p. 123). Aquest relat serveix com a exemple per tractar 

d’esmicolar un atavisme perpetu: «una dona pot exercir una feina que li permeti 

l’automanteniment econòmic, però ho ha de fer per ―ajudar‖ un marit o un pare. Si no és 

així, l’esquema s’ha de complir tanmateix: apareix així l’estatus de ―pobre vídua‖ o de 

―soltera fracassada‖. Són maneres de rebutjar la independència de la dona» (SIMÓ, 1975: 

154-155). Però si hi ha un conte en el qual es manifesta les evolucions de les dones al 

llarg del temps, aquest és «Ja t’ho deia jo» (DON), que és un cant a l’alliberament del 

sexe femení, subjugat als capritxos masculins, fotografiat en el patetisme de la mare de 

la protagonista. La jove, en canvi, s’ha divorciat del seu marit i no entén com la seua 

mare no l’ajuda, sinó més bé al contrari, l’enfonsa en la misèria, ja que no ha sabut ser 

una bona esposa.  

 A propòsit d’aquesta darrera anotació, aprofitarem per apuntar que Simó, a 

banda d’escanejar la societat urbana i les seues artèries, així com les quotidianitats que 

caracteritzen els individus que l’habiten, se centra especialment en analitzar les actituds 

i comportaments dels diversos components de les relacions en parella. També estudia 

les seues conseqüències, moltes d’elles nefastes per al seu desenvolupament, temptades 

en caure en l’avorriment i la posterior destrucció, així com ens anunciava l’estudiosa 

Meri Torras: «els amors que no transgredeixen, avorreixen; així com aquells que no ens 

empenyen a cometre l’únic adulteri possible –el que ens transforma en adúlters/es de 

nosaltres mateixos/es– acaben per fondre’s amb la mantega dolça o rància de la 

quotidianitat» (TORRAS, 2003: 12). Simó ofereix diversos exemples d’aquesta 
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degradació, com ara la situació en què es veuen l’Eva i sa mare dins del relat «La 

caravana» (ANG). Ambdues, malviuen en una caravana en un càmping solitari propiciat 

pel traumàtic divorci que ha patit la dona. La infelicitat i la pèrdua de la llibertat 

s’analitza a propòsit del conte «L’atómico» (HOM), dins el qual uns amics es retroben 

després d’anys desapareguts i es confessen aquest desencís que ha causat la convivència 

en parella.  

Així, com comentava Carles Cortés,
291

 el gust de Simó per reflectir les 

desavinences matrimonials, moltes vegades perjudicials per a les dones, esdevé una 

constant molt utilitzada per l’escriptora, com ara el cas que es dóna al conte «Mitjons 

tirats per terra» (HOM), en què la dona decideix posar fi a aquest martiri; o al conte 

«L’anell» (HOM), on un home gaudeix follament d’una llibertat negada durant anys, 

aprofitant l’avinentesa de la malaltia de la seua dona; o al relat «El garatge» (TAG) que 

narra la discordança entre una parella d’enamorats que no ha pogut superar el pes del 

passat; o «La fi del món» (HOM), un relat esfereïdor que descriu la terrible situació 

d’un home que ha perdut la possibilitat de veure la seua filla perquè la seua exmuller 

sentia enveja de la relació tan especial que tenien. En definitiva una visió fosca, 

pesarosa i malavinguda dels matrimonis, que es veu accentuada per detalls mínims com 

les discussions contínues dels pares del protagonista del conte «Somnàmbul» (ANG), 

els maltractaments del pare cap a la mare de l’infant protagonista del relat «Què has fet 

aquest estiu» (HOM), la terrible vergonya que un home manifesta de la seua parella dins 

del relat «El tatuatge» (HOM), o els enamoraments fatals i incontrolables com el que 

experimenten les protagonistes dels contes «―Alfonso‖» (HP) o «La ganivetada».  

 Tot i que les relacions en parella són un fet bàsic en les trames de Simó, també 

ho és el reflex dels problemes socials contemporanis que tenen resolucions 

complicades. Per exemple, al relat «La cosina Amàlia» (DON), hi ha una preocupació 

per mostrar des de dins la delicada qüestió de l’anorèxia femenina adolescent. O el 

conte «Esborra aquest e-mail» (ANG) que tracta subtilment la minusvalidesa d’un 

xiquet i el rebuig que sent per part dels amics i dels pares. El ventall que ofereix un 

panorama d’allò més crític de la nostra societat va completant-se amb l’aparició de 

relats com «L’ocell» (ANG) o «Desarrelament» (HOM) que reflecteix el dolor d’unes 

famílies trencades per la distància, a conseqüència de la llunyania d’algun dels seus 
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membres, residents a l’estranger per qüestions laborals o d’estudi; o l’acorralament 

social que pateixen a diari els homosexuals, incapaços molts vegades de fer front a uns 

individus que els acovardeixen, com passa al relat «M’agrada el teu pèl de barba» 

(HOM); l’injust tractament de les dones artistes, condemnades a l’ostracisme i a 

romandre a l’ombra dels homes, com s’exposa al conte «On anirem a parar?» (HOM); 

la terrible inhumanitat de les entitats bancàries, que desnonen a diari famílies 

necessitades, tractat al relat «Es regala pis» (TAG); la corrupció viciada i el secretisme 

tediós que arrosseguen les altes institucions com la Policia, els Mossos, o els partits 

polítics, tractat al conte «La foto»; la pavorosa solitud dels ancians, que s’aferren a 

qualsevol possibilitat de companyia, tractada a l’escrit «Una història real» o «Conte de 

Nadal 25-26.12.2001»; la violència i el racisme infantil tractat al relat «Conte de Nadal 

25-26.12.2008»; la dificultat de les persones obeses per trobar feina, observada al 

Microconte7 del recull Tota aquesta gent; o la incomunicació a què es veu sotmesa la 

societat reflectida al conte «Veïns» (HOM). Problemes que s’han d’atacar.  

 La diversitat és tan elevada i els escenaris tan diversos que l’autora sembla 

abraçar tot tipus de situacions, fet que implica que els lectors se senten totalment 

identificats en alguns dels relats que escriu. No oblidem dins aquest aspecte els 

Microcontes compilats en l’obra Tota aquesta gent, que se cenyeixen a aquest objectiu, 

com ara aquell jove mal rebut en el seu nou ofici del relat 7, un altre jove que planeja 

una estratègia per desfer-se’n dels seus pares al relat 8, el professor que se sent 

ensinistrat pels seus alumnes del relat 20, el jove que viatja a l’Afganistan per 

aconseguir un bon sou i, així, tindre la possibilitat de casar-se amb la seua parella al 

relat 24, l’individu que, impotent, s’enutja quan observa el luxe de les construccions 

d’alguns monuments dins del relat 26, o l’adolescent que decideix emprendre la feina 

d’escriptor sense èxit, observant com un amic palpa el triomf passant un càsting en un 

programa televisiu de moda dins del relat 16.  

 Aquesta complicitat amb el lector es veu més reforçada amb la tècnica 

lingüística que Simó utilitza: una oralitat i un humor que retracta poderosament els 

nostres pensaments. Podríem acudir a tots i cadascun dels seus relats per a confirmar 

aquesta hipòtesi però afegim com a exemple la diversitat fraseològica que conté el conte 

«Nike-air» (DON): «Doncs te les fotràs a l’oli [...] furgant-se un queixal amb 

l’escuradents. (Redéu, i quin vici més lleig que té! Entre això i els pets que es tira, em té 

martiritzada. Si serà animalot...)» (p. 43) o «Paca: el que no té dents que no mengi 
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formatge» (p. 46); el col·loquialisme utilitzat per la Reme, prostituta protagonista del 

relat «Passa-t’ho bé, Reme» (DON): «mecagonlolla, les ties anem de baixada i tot són 

tios» (p. 53) o «quan ja tenia la xona en carn viva, feta xixines» (p. 55), entre molts 

d’altres. Amb tota aquesta riqueza lingüística que comprén una gran diversitat de 

registres ens n’adonem d’allò que deia la crítica literària Alícia Toledo a propòsit del 

conjunt de relats d’Homes, quan afirmava que amb els «comentaris que et trobes a un 

bar o a la perruqueria i te n’adones que al damunt nostre gravita un component històric i 

cultural» (TOLEDO, 2010: 3).  

Finalment, esmentarem el paper de les dues faules que Simó ha compilat en 

diversos reculls, ço és, una crítica feréstega de la nostra realitat. En la primera d’elles, 

«Faula» (HP), un llop i un xai lluiten per la seua correspondent supervivència i Simó 

afegeix una frase lapidària que resumeix perfectament la seua moralitat: «la natura és 

feta així: ha d’haver-hi estúpids i llestos perquè els segons se serveixin dels primers» (p. 

78). En la segona, «HIIHNIIH», els animals i la seua lluita en contra dels seus 

progenitors encarnen la rebel·lia a les convencions establertes d’una societat cruel i 

asfixiant. 

 

3.1.3.4.3 Ambientació i atmosfera: elements espacials 

  

En la primera part del treball exposàvem casos d’escriptors com Eduardo Jordá 

que concebien el paisatge i la ubicació del conte com un personatge més en la història, 

ja que oferia quasi la mateixa importància, i influència, sobre el protagonista del relat. 

Després d’haver llegit les obres narratives d’Isabel-Clara Simó, no podem dubtar de la 

preocupació que mostra per tenir cura de tota l’ambientació, així com la descripció 

minuciosa de l’escenari que envolta els seus protagonistes. Aquesta atmosfera correspon 

al món singular en què ocorren els fets particulars del conte i, per tant, deu traduir la 

sensació o l’estat emocional que prevaleix en la història. Deu irradiar, per exemple, 

violència, misteri, tranquil·litat, angoixa, etc. Per tal d’explicar aquest punt, el dividirem 

en tres punts ben diferenciats: els escenaris simbòlics, els escenaris tancats, i els 

escenaris exòtics de països estrangers. Si ens fixem en el primer d’ells, l’autora recrea 

les trames dels seus escrits en llocs determinats, dotats d’unes connotacions amb un alt 

valor simbòlic. Dins aquest cas podríem citar l’imponent asil on l’àvia Sixta ha acabat 



263 

 

acudint, distintiu de la vellesa i de la solitud: «La residència era preciosa, amb un jardí 

que tenia almenys trenta espècies diferents d’arbres i una infinitat de flors; estava 

sempre escrupolosament cuidat [...] una grandiosa sala de jocs, una altra multi-media 

que era les delícies d’un grapat d’aficionats, un solari, una preciosa piscina, un bar...» 

(p. 110). Simó té l’habilitat de, mitjançant la descripció, fer opinar els lectors sobre un 

escenari en concret, ja que des d’una òptica lectora i neutral, l’asil és un lloc fantàstic, 

dotat d’unes infraestructures grandioses i recolzat pel subjectivisme del narrador. Ara 

bé, l’àvia Sixta, que representarà tot aquell col·lectiu d’ancians que es veuen abandonats 

pels seus familiars, no pensarà el mateix.  

 El lloc de residència és l’espai que sembla absorbir totes les atencions de 

l’escriptora, entre d’altres aspectes, perquè és l’indret que marca les persones en un 

espai determinat de temps. Ens hem endinsat en un munt de pisos, cases o masos de 

gran diversitat, com ara la casa del poble en què Eva observa la figura d’un monstre 

reflectida en l’espill, que contrasta amb el pis urbà en què viu habitualment dins del 

conte «El mirall que fa por» (ANG); o l’opulenta i sumptuosa casa del protagonista 

artista del relat «On anirem a parar?» (HOM), que li serveix per marcar territori i 

dominar sobre els mitjans de comunicació que vénen a fer-li una entrevista; així com el 

mas apartat en la serra catalana on s’amagarà la família barcelonina que fuig de les 

amenaces del règim en plena Guerra Civil, tot recreant escenes històriques dins del 

conte «L’equació» (TAG); o la casa colonial de l’Ametlla del Vallès on anirà a parar el 

protagonista del conte «La frontera» (TAG) que li permet viatjar en el temps; o la casa 

del Jofre, on l’Helena del relat «El garatge» (TAG) se sent atrapada pel passat d’ell i no 

pot avançar en la relació, fet pel qual fa seu el garatge, el lloc de la casa que la Laura 

mai havia trepitjat; o, fins i tot, la casa de camp que veu l’arribada de la Nora i del seu 

marit en el conte «La bèstia» tot fugint de l’angoixa urbana i tractant d’obrir les portes a 

l’inici d’una nova vida. Una casa de camp envoltada per un acollidor i, alhora tenebrós, 

bosc. Seguint amb aquesta tònica d’elements idíl·lics per fer volar la imaginació, 

observem la figura de l’Oriol a l’escrit «L’ocell» (ANG) ajagut a l’ombra d’un poderós 

roure, envoltat de natura i de sons animalístics d’allò més encisadors.  

 L’escenari urbà esdevé una tònica en els relats de l’escriptora i, en moltes 

ocasions, un lloc concret de la gran ciutat serveix per focalitzar la història. És el cas del 

conte «Al metro» (DON), ambientat en el recorregut que la protagonista, una dona 

esquerpa i nerviosa, realitza diàriament per tal de veure feliç el seu fill malalt. Gran part 
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del relat para l’atenció en el trajecte en metro, on la protagonista es creua amb milers de 

vianants i d’individus de molta diversitat. Els bars i els locals de copes també centren 

l’atenció de l’autora i situa en aquests escenaris tan típics de qualsevol indret, la 

focalització de la història, com per exemple, el local de joventut dels dos personatges 

que es retroben molts anys després dins del conte «L’atómico» (HOM), el bar al qual 

solen acudir homes amb la intenció de beure alcohol i mantindre conversacions 

masclistes dins del relat «El tatuatge» (HOM), o com a lloc de pas que serveix per a 

desconnectar de la tediosa vida diària, com per exemple al conte «L’especialitat de la 

casa» (HP), o el local on les amigues xarren de les seues intimitats dins del relat «El bon 

suís» (DON), o, fins i tot, el lloc on s’acut per tal d’oblidar disgustos, com per exemple, 

al conte «Xirigueig» (HP) o «Penseu bé què demaneu: us ho podrien concedir» (HOM). 

Tota una simbologia extreta d’un escenari concret: el bar.  

 Però els escenaris simbòlics urbans poden ser d’allò més diversos i sorprenents, 

com ara la funerària, escenari que ambienta el relat «El cos» (ANG). En ell, el xiquet 

protagonista observarà per una esquerda de la porta l’ofici d’un professional de la 

tanatoestètica, tot deixant-lo bocabadat. Aquest indret actuarà de manera negativa els 

personatges adults, afectats i entristits per la situació, mentre que la ignorància i la 

innocència infantil romandrà intacta. Els funerals i les situacions tan pintoresques que 

se’n deriven, seran una altra constant en la narrativa de l’autora, ja que dos contes més 

ofereixen la visió d’aquests episodis: «La glòria» i «D’oca a oca» (PC). Tampoc no 

deixen d’aparèixer els escenaris dotats de simbologia religiosa, com ara les esglésies. 

Observem les follies dels protagonistes dels relats «Carona de verge» (ALC-NVY) i 

«Dibuixant Maria» (HOM) embelesats amb les imatges de les verges, així com també 

un altra follia, la del jove Benet, dins del conte «Carn» (HP), que culmina dins el 

monestir on acabà ingressant.  

 Altrament, destaca la diferenciació que fa Simó d’aquests dos eixos: camp i 

ciutat. Són escassos els relats ambientats a pobles menuts, tot i que aquells que ho estan, 

ofereixen unes descripcions acurades dels indrets, com ara el poble català on 

envelleixen les dues ancianes protagonistes del conte «Germanes» (TAG) caracteritzat 

per la velocitat amb què els xafardejos corren de boca en boca. O el conte «De tant que 

et vull et trec un ull» (BRE) que combina la descripció minuciosa dels costums dels 

pobles i la centralització de tots els esdeveniments en la taverna.  
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 El segon dels punts en què hem dividit aquest apartat són les constants 

aparacions d’escenaris amb ubicacions tancades i aclaparadores, que ajuden a 

augmentar el nivell crític d’angoixa i de vertigen que arrosseguen els personatges.
292

 

Acudim al relat «Xirigueig» (HP), en el qual es descobrirà una traïció d’allò més 

punyent, ja que la Cari descobreix com la seua millor amiga i la seua parella li són 

infidels. Fent ús d’una tècnica narrativa, Simó, en boca del narrador, descriu d’antuvi 

l’escenari que destaparà aquesta malifeta:  

Era una cambra quadrada, les parets de color groc. Però un groc sonso. Un dia d’aquests, em 

poso i en un no-res, pintat de nou. Groc, això sí. Un groc lluent. Es veien els rectangles bruts 

d’antics cel·los que havien aguantat antics pòsters. I xinxetes clavades, desmaiades, allò on hi 

havia hagut alguna foto. El llit era adossat a dues parets contigües. Un llit de tub metàl·lic, 

vulgar i vell. La vànova era de quadres vermells, però allà on els quadres s’ajuntaven, hi havia 

una ratlleta verda. Ara estava pansida, i necessitava una rentada (p. 176)  

De fet, les cambres són aquells indrets que mantenen la nostra privacitat, que ens 

conhorten de les pors i de les inseguretats i que ofereixen l’espai més adient per les 

declaracions íntimes dels personatges com per exemple els xiquets protagonistess dels 

contes «Esborra aquest e-mail» (ANG) i «Somnàmbul» (ANG) que consideren la seua 

cambra, com el seu cau. Però no tots els infants tenen la mateixa sort, ja que l’Eva del 

relat «La caravana» (ANG) no disposa de cambra pròpia, ni tampoc de casa, ja que dins 

l’espai reduït d’una caravana veu passar la seua infantesa. També el protagonista del 

conte «El viatjant» reconeix que el seu cotxe esdevé la seua segona casa, ja que passa 

hores de viatge visitant tot tipus d’indrets, arreplegant autoestopistes i imaginant-se les 

seues vides.  

Com veiem, els escenaris reduïts i tancats ajuden a crear un clima angoixant i 

sufocant per als protagonistes, com ara la sala de reunions descrita al relat «La 

presidenta» (DON) només equilibrada per l’aire purificador que ofereix una altra 

estança tancada: els serveis. La sala d’espera d’un quiròfan esdevé també la 

protagonista inesperada del relat «―T’estimo, Leonor‖» (DON), i augmentarà la 

incertesa de les dones que esperen el resultat de les operacions.
293

 Per contra, també els 
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escenaris tancats tenen una altra influència, en aquest cas positiva, que s’impregnen en 

els protagonistes: l’eroticitat del moment. Ho observem dins del conte «Veïns» (HOM) 

en el qual un xic i una xica comparteixen un ascensor i es veuen atrets sobtadament, 

després d’anys de conviure en el mateix edifici i sense saber res l’un de l’altre. Les 

portes tancades d’un despatx amb solitud i silenci provoquen que un simple fregament 

entre un home madur i una jove dinamite la pólvora sexual dins del relat «El pes de la 

cultura» (HOM). I els banys d’un restaurant acompanyats de begudes alcohòliques 

ofereixen una atmosfera eròtica que pul·lula per l’ambient d’un sopar d’empresa en el 

conte «De teves a meves» (HOM). Recordem també la història que ens narra la 

protagonista del conte «En la foscor d’una entrada», que recorda aquell escenari, una 

entrada fosca d’un carrer fosc, com el lloc que la marcà i com l’indret que va ser 

testimoni del canvi substancial d’aquella adolescent: «vaig començar a ser dona en 

aquella entrada d’una casa fosca del veïnat, perquè un simple llapis em va fer sentir, per 

primer cop a la vida, què és i com és allò que anomenem plaer» (p. 124). 

 Per últim, cal destacar també la voluntat de l’escriptora per oferir al lector la 

possibilitat de volar i d’imaginar-se altres indrets internacionals, amb costums i 

tradicions totalment diferents, com ara la descripció minuciosa de la plaça Buonaparte, a 

Milà, que s’hi descriu al relat «Pardalets» (DON) on, a més, es recrea la musicalitat de 

la llengua italiana, parlada per uns animats cambrers. Seguint amb Itàlia, els lectors 

assistim a la descripció de la ruta turística que les dues parelles del conte «Carona de 

verge» (ALC-NVY) fan per Venècia, fins el moment de l’atac de bogeria de l’Eladi. 

Però el lector també pot imaginar-se recorrent els carrers de Berlín, així com ho fa la 

Christa del relat «Kreuzberg» (HP). I anant un poc més lluny, el lector també pot 

imaginar-se la vida del Joan Lluís, del relat «Desarrelament» (HOM) en un poblat 

inexplorable de la geografia africana. O la vida de la Pilar dins el cos d’un infant en la 

poderosa ciutat de Nova York. Fins i tot, també pot desenvolupar l’enginy i situar-se en 

una societat desubicada i caracteritzada per unes normes autoritàries i dictatorials, com 

ocorre al conte «Bobi» (HOM).  

 Ara bé, deixant enrere l’exotisme estranger, l’escriptora té l’interés d’oferir al 

lector una radiografia de les artèries de les ciutats que l’han acollida, com ara Barcelona 

o Alcoi. En la primera d’elles, captiva la descripció del luxe del barri de Gràcia de 

Barcelona que contrasta cridanerament amb l’aparició de captaires com la protagonista 

del relat «La foto» (DON), així com també l’ambientació del conte «El somni de Plató», 
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que recrea un barri treballador de la Barcelona més obrera, principal focus 

d’immigració. O també presenciem el recorregut que fa el protagonista del conte «Es 

regala pis» (TAG) pels carrers cèntrics de Barcelona, dominats per una gran diversitat 

de vianants i d’edificis que barregen història amb modernitat. Pel que fa a Alcoi, els 

contes «Alcoi-Nova York» (ALC-NVY), «Melodrama alcoià» (BRE) i «Demà 

demanarem» (BRE) són els màxims exponents de la descripció de la seua ciutat natal, 

tot i que englobant èpoques molt diverses.  

 

3.1.3.5 El temps 

 

3.1.3.5.1 L’inexorable pas del temps 

  

Pel que fa a la coordenada temporal dels contes d’Isabel-Clara Simó observem la 

tendència dels protagonistes de recordar, i molts d’ells enyorar, el temps passat. Aquest 

aspecte s’hi observa en un grup divers de contes, com ara aquell que encapçala el recull 

És quan miro que hi veig clar, «Engruna de res», el qual està estructurat en cinc capítols 

i narra la història d’una dona des de la seua joventut, quan feia campana amb el seu 

estimat per practicar sexe, fins el moment exacte del seu suïcidi, a través de 

retrospeccions al passat i als traumes de la infantesa. És per tant, un flashback al passat 

per tal d’esbrinar les causes del final tan traumàtic de la protagonista. Aquesta tècnica 

de retornar a temps anteriors, com veurem, és una constant en alguns contes de l’autora, 

tot confirmant allò que en la introducció definíem com a analepsis o retrospeccions.  

Un altre conte que mira al passat, però també al present, és «El pes de la cultura» 

(HOM). En ell, un protagonista relata al seu amic Gerard tot el succés pel qual el 

condemnaren a un any de presó sense haver comés cap infracció. No obstant això, 

l’home culpa al pas del temps i als prejudicis socials com a causant d’aquesta fixació: 

els homes són infidels i violadors de mena. El darrer exemple d’aquest cas és el 

protagonista del relat «Sense aturador» (EQM), un ancià que recorre un trajecte en 

metro i que en el viatge de tornada té temps per donar una ullada al seu passat i evocar 

així els fets que l’han marcat. Amb tot, l’escrit és un crítica fervent a la modernitat, 

atribuint als elements del passat una utilitat i una vitalitat d’allò més efectives. El 
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protagonista recull una oració taxativa que tindrà com a suport un article de l’Espinàs: 

«mira: una obra. Ja ho sabia. No sé què passa avui dia, que tot s’espatlla abans de fer-se 

vell. Vaig llegir l’altre dia un article de l’Espinàs a l’«Avui» –i que en sap, aquest 

home!– que deia exactament això: que les coses més senzilles són les que més 

s’espatllen» (p. 73).  

 A Simó li agrada indagar en el passat i observar els canvis radicals que hi ha en 

l’actualitat. Observem el relat «Em dic Jaumet!» (EQM) que és una mostra d’aquest 

aspecte quan, per exemple, el narrador ens manifesta les tradicions perdudes, com ara 

que els alcoians agafaven l’autobús atrotinat per viatjar a Gandia o la celebració de la 

missa tots els diumenges. Aquests canvis també són esmentats negativament per molts 

altres protagonistes com ara el Pep del conte «Nike-Air» (DON) que es queixa sovint de 

l’escassa qualitat del menjar actual, semblant a una porqueria: «–Al final menjarem 

merda» (p. 46). Un altre dels personatges més crítics de les generacions actuals 

l’observem al relat «La màquina de fer petons» (TAG). De fet, l’ancià dedueix que en la 

vellesa s’observa un canvi molt radical en les generacions joves, perquè no valoren les 

mateixes coses que s’hi valoraven abans. Ara, tot són tatuatges, arracades i el món 

virtual. Ell, amb una simple caixa, va obtindre la felicitat immediata.  

 Pel que fa a les tècniques temporals narratives esmentades en la primera part 

d’aquesta investigació, Isabel-Clara Simó utilitza sovint l’el·lipsi.  Recordem el conte 

«Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM) que recrea la difícil 

infantesa de la protagonista, fins arribar a l’actualitat, una dona adulta, hereva d’un 

exèrcit industrial i d’unes propietats de les quals haurà de fer-se’n càrrec. Al llarg del 

relat, el lector haurà d’imaginar-se la informació escamotejada pel narrador al llarg de la 

maduresa de la protagonista i haurà d’elucubrar els fets que la fan actuar d’una o d’altra 

manera. Isabel-Clara Simó també fa ús de l’el·lipsi en el conte «Alcoi-Nova York» 

(ALC-NVY) quan la narradora ens va contant la seua història el·lidint aquelles escenes 

innecessàries i centrant-se en aquelles que considera de vital importància. Assitim així 

al creixement d’un nadó fins a convertir-se en un adolescent, tot ressaltant aquests 

aspectes que el narrador considera essencials.  

Deixant a banda els protagonistes, el lector pot adonar-se’n, gràcies als fets que 

descriu el narrador, que la societat en què vivim manté unes modes i uns defectes molt 

difícils de superar. Per exemple, el lector observa com la tolerància a l’homosexualitat 
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no està tan avançada com s’hi creu, ja que hi ha milers de prejudicis sobre aquest 

col·lectiu, analitzades al conte «M’agrada el teu pèl de barba» (HOM). El narrador-

historiador del relat «Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM) critica 

la societat actual observant-la des del vessant més patriòtic o, fins i tot xenòfob: «I això 

és particularment útil en uns moments de confusió, d’inversió de valors morals, 

d’invasió estrangera i de costums estranys a la nostra veritable manera de ser» (p. 88). 

La mare de la protagonista del conte «Ja t’ho deia jo» (DON), ancorada en el passat i en 

la submissió de la dona al seu marit, confirma la tendència de la gent jove de no 

suportar-se dins del matrimoni. També ancorada en el passat viu la Laura, protagonista 

del relat «El garatge» (TAG), ja que tracta d’esborrar de la casa del Jofre tot el passat 

del noi i el rastre de la seua exparella, l’Helena, fet que li impedirà avançar en la relació, 

que acabarà sucumbint irremeiablement. Per altra part, els dos protagonistes del conte 

«L’atómico» (HOM) es reuneixen en solitud i amb el pas dels minuts comencen a sentir 

nostàlgia per una vida passada, ja que abans eren més lliures i, amb el pas del temps, 

han experimentat una sensació de dependència marital. Així com també enyora el passat 

el protagonista del relat «La bicicleta groga» (HOM) enfonsat en un món comercial 

però que de tant en tant es veu interromput pel plaer que atorga l’atracció pel món dels 

còmics. L’aparició d’una imatge incorrupta en el seu interior, una bicicleta groga 

flamant, li farà desmuntar la realitat i enyorar la felicitat innocent que vivia en la 

infantesa.  

 Que el temps passa sense aturador és una evidència que no es pot debatre. I als 

contes hem notat un avanç en la quotidianitat dels personatges. Per exemple, s’ha inclòs 

l’element virtual, els correus electrònics i la forta influència que ha afectat als infants, 

com ara al relat «Esborra aquest e-mail» (ANG). Seguint amb aquest fil, observem com 

els infants es passen hores interminables al davant de la televisió i de la videoconsola, 

com fan els xiquets protagonistes dels contes «―Aniquilation‖» (ANG) i «La màquina 

de fer petons» (TAG). Observem també un canvi en les modes estètiques, com ara 

l’eliminació del pèl als cossos, una obsessió que porta de cap al narrador del conte «El 

tatuatge» (HOM) que es queixa de la gran quantitat de pèls que té el sexe de la seua 

dona. O el culte al cos, una pràctica molt estesa per la joventut, com ara el narrador del 

relat «No m’agrada la meva dona» (HOM), un jove que intenta aturar els pensaments 

d’infidelitat que li vénen al cap, provocats pel fàstic que sent pel físic descurat de la 

seua dona. O també es fa referència a l’aventura de treballar i adquirir experiència 
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internacionalment, com ara el protagonista del conte «Desarrelament» (HOM) que 

sembla oblidar el seu passat. O, fins i tot, a un tema més acual com són els 

desnonaments com els ocorre als protagonistes del relat «Es regala pis» (TAG).  

 Amb tot, encara que es mostre un canvi continu en la societat, com per exemple, 

la irrupció dels immigrants a la Catalunya dels noranta, i la competència feréstega entre 

els petits comerços, reflectida al conte «El somni de Plató», moltes vegades sembla que 

els lectors analitzen la crítica de Simó cap a l’estancament i cap a la no evolució, com 

ocorre al relat «HIIHNIIH», en el qual les convencions socials pesen com una llosa i el 

temps sembla inalterable. Com també és incorrupte al conte «La frontera» (TAG) un 

relat de caire fantàstic en què present i passat conviuen i els canvis són només escènics. 

És evident que el context urbà ajuda a un canvi social més vertiginós, mentre que als 

pobles la velocitat és més limitada. Observem així l’Alícia de l’ecrit «Les germanes» 

(TAG) que encisa tots els habitants del poble amb una novetat tecnològica d’allò més 

original: la cadira-moto, guanyant-se la gràcia de tots ells.  

  

3.1.3.6 Barreja de les variables espai + temps + personatges 

  

A mesura que avança l’anàlisi dels relats breus podem observar l’existència 

d’alguns trets que no denominaríem purs dins les variants dels temps, de l’espai o dels 

personatges, sinó més bé al contrari, ja que podrien encasellar-se en diverses d’elles. Per 

exemple, observem el primer dels punts, ço és aquell que fa referència a la pugna dels 

protagonistes que mantenen davant de tot tipus d’impediments (tradicions, costums, 

modes, entre d’altres) per tal d’assolir una sensació de llibertat que mai han 

experimentat. Així, la variable de l’espai i del temps actuen sobre la del personatge, el 

qual es veurà amb forces de fer front a totes aquestes obstruccions que li barren el pas.  

 

3.1.4.6.1 Lluita per l’anhelada llibertat i les pressions socials 

 

Recollim uns mots pronunciats per Isabel-Clara Simó que tenen la intenció de 

resumir el concepte de llibertat: 
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la llibertat és coneixement. Conèixer les alternatives i triar les que vulguem. El problema, el que 

costa és saber respectar la llibertat de l’altre. Si no hi ha condicions d’igualtat, no hi ha sensació 

de llibertat [...] Primer conèixer les alternatives, per tant, vol dir informació. No hi ha llibertat 

sense informació. En descuido una altra característica: ha d’haver-hi condicions d’igualtat. És a 

dir, coneixements primer, condicions d’igualtat i, finalment, saber les conseqüències i triar sense 

pressions de ningú.
294

  

L’estudiosa Anna Esteve ens exposava, a propòsit del recull Dones,
295

 la 

diversitat de temes socials que podem trobar en els contes de Simó, susceptibles 

d’organitzar una taula de debat: «l’homosexualitat (―Ja t’ho deia jo‖), l’anorèxia (―La 

cosina Amàlia‖), la prostitució (―Passa-t’ho bé, Reme‖), l’abandó de la gent gran 

(―L’àvia Sixta‖)». De fet, la narrativa de l’escriptora ha continuat aquesta tònica amb el 

pas del temps, implicant-se encara més en la preocupació pels aspectes sensibles de la 

societat. És per això, que els protagonistes dels seus relats encapçalen un retaule 

d’individus inconformes amb aquest món que els angoixa i vagaregen pels escrits 

tractant de cercar la llibertat tan desitjada.  

 De tots ells, observem alguns que manifesten l’animadversió a adaptar-se a les 

convencions socials, com ara la protagonista del conte «Engruna de res» (EQM) quan, 

en un moment determinat del relat ens confessa que no té la intenció d’adaptar-se a la 

vida civil, ja que se sent totalment integrada a la vida militar. Un altre clar exemple de 

rebel·lia és el de Marina, protagonista del conte «Història exemplar de Marina, Donzella 

de l’Olleria» (EQM) que no s’avenia als cànons de l’època i del lloc que li va tocar 

viure. Es tractava d’una xiqueta que no encaixava en les condicions que imposava la 

classe alta, ja que no podia jugar als jocs que divertien els xiquets del poble, ni tampoc 

tindre contacte amb ells.
296

 També mostra valentia quan s’adona que els estudis i la 

coneixença de món és essencial per fer front a la vida i, així, emprén un camí que 

poques dones s’havien atrevit a realitzar. Aquesta sensació de llibertat, segons el 

narrador-historiador li provoca una excitació difícil de controlar: «i, per l’excitació de la 

flaire de llibertat, tenia les galtes roges, la nostra Marineta» (p. 107). Un altre exemple, 

també relacionat amb la infantesa, el trobem al relat «―Aniquilation‖» (ANG), ja que el 

xiquet protagonista se sent alliberat de les regles i condicions dels pares quan es queda 
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sol a casa perquè ells estan a l’hospital. El nen està feliç d’incomplir les normes i té la 

intenció de passar tota la vesprada jugant a la PlayStation. Però a poc a poc experimenta 

que, sense els impediments que l’assoten, no hi ha goig de trencar les normes. Com 

també està feliç de no seguir les imposicions la família protagonista del conte «Bobi» 

(HOM) que és avisada per les autoritats per tal de sacrificar tots els gossos de la ciutat, 

portadors i transmissors d’una terrible pandèmia. Si no segueixen aquesta norma, seran 

sancionats durament. Ara bé, la família decideix ocultar el ca en una cambra fosca i 

silenciosa fins que tot aquest aldarull deixe d’assetjar-los, fet que tindrà conseqüències 

nefastes per a l’animal.  

 Si seguim les pistes que ens dóna Charlon,
297

 Simó busca criticar les regles 

imposades pel món occidental per tal d’atorgar-los el paper de detonant dels conflictes 

que han d’afrontar els protagonistes, tot reflectint una lluita del feble envers la fortalesa 

i seguretat que caracteritzen les lleis i les convencions. Aquestes normes socials moltes 

vegades vénen marcades per les imposicions laborals, amb les quals els treballadors 

moltes vegades es troben en continu conflicte. No oblidem el cas del pare protagonista 

del relat «Em dic Jaumet!» (EQM) que, després d’ascendir laboralment, es veu abocat a 

ensinistrar la família per tal d’aparentar allò que no són. Carles Cortés analitza la nova 

situació des de la visió del xiquet Jaumet: «aquest relat ofereix d’una manera irònica el 

sofriment d’una família alcoiana per abordar una nova situació laboral del pare; la 

víctima d’aquest canvi familiar és el nen petit, el Jaumet» (CORTÉS 1999: 16). Un altre 

conflicte el podem observar al conte «El professor de gramàtica» (ALC-NVY) que, com 

també deia Charlon al mateixe estudi,
298

 explica la violència del sistema escolar. El 

lector pot deduir d’aquest conte l’existència d’una educació espatllada, on el respecte 

cap al professor va difuminant-se i, alhora, aquesta figura va perdent la seua imposició. 

El conte es tanca amb els plors d’impotència del professor.  

Si llegim el conte «Mirall en fuga» (HP) ens trobem amb un grapat d’històries 

d’allò més diverses, però aquella que ens interessa en aquest punt de conflictes laborals 

dels protagonistes que es veuen angoixats per la manca de llibertat, és la història del 

Lluch Romeu, un funcionari d’ajuntament que després de molts anys al càrrec ara es 

troba «pansit. Professionalment pansit» (p. 225). Com que Lluch sempre s’ha preocupat 
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per la seua imatge i, per tant, de la seua honorabilitat, ha acabat esgotat amb el pas dels 

anys. Es tracta d’un individu que parla de la corrupció i la submissió del poble en 

l’època franquista, esdevenint així una crítica a la idea de treballador actual, ja que ell, 

sempre tindrà el sou a fi de mes. Tota aquesta teoria contrasta amb les terribles lluites 

dels treballadors que els empenyen a les vagues per mantenir els seus drets laborals, a 

conseqüència de les pèssimes condicions laborals que arrosseguen aparegudes al relat 

«Demà demanarem» (BRE) o als pensaments del Joan dins del conte «Lliure» (DON) 

decidit a abandonar la feina per una traïció, només reculat per la convicció de la dona, 

que empra una estratègia molt elaborada per tal de tornar-li a tancar els ulls. El Joan, 

intenta cerca la llibertat quan té la intenció de trencar amb la feina i emprendre un nou 

camí, condició que li provoca un sentiment de felicitat i de llibertat, ja que ara seria el 

seu propi amo.  

Però com anem dient al llarg del treball també les dones tenen aquest conflicte. 

Veiem la Reme del relat «Passa-t’ho bé, Reme» (DON), que reflecteix el martiri que 

han de patir moltes prostitutes. Tot i que hi ha referències a les putes antigues, que 

sempre eren pobres i dissortades, a l’actualitat hi ha de dos tipus ben diferenciades: les 

que ho continuen sent i les de luxe. Ara bé, ambdues arrosseguen una càrrega molt 

pesada: la manca de llibertat. La Reme, sempre ha manifestat el desig de ser 

independent, lliure. Un altre cas és el de la Magdalena, la presidenta d’una gran empresa 

que ha de lluitar sempre contra un món masclista per tal d’evolucionar i ser la 

capdavantera d’una multinacional puntera dins el relat «La presidenta» (DON). Com a 

directora, ha de tractar els seus súbdits amb mà dura i el reflex d’aquestes pressions són 

els plors que vessa al servei i el posterior maquillatge que ho dissimula. Segons l’opinió 

de la Magdalena, l’economia financera és un joc d’atzar i la tensió és un calvari que 

l’ofega.  

 També caldrà mencionar a continuació la nova situació de llibertat 

experimentada per diversos protagonistes a propòsit de la fi de la submissió a figures 

com el marit, o el cap del treball. Hem presenciat als contes de Simó un munt de casos 

que mouen la pedra que els barrava el pas a la llibertat, com ara la Teresa de «L’airet de 

matí, a Barcelona...» (EQM), una dona que reconeix la desconeixença de la llibertat 

perquè sempre havia obeït les ordres del seu marit. Una submissió i dedicació absoluta 

cap a l’home i cap a la casa, que provoca que la Teresa no conega la ciutat en què viu i 

no haja alenat amb felicitat l’aire que s’hi respira. Una dona que, caracteritzada amb un 
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cert patetisme, vol trencar aquesta monotonia amb la mort del marit. Un cas semblant és 

el que s’hi relata al conte «D’oca a oca» (PC). En ell, la Patrícia J. per fi se sent lliure 

amb la defunció del seu espós. La Patrícia J., tot i saber que li era infidel, estava lligada 

a ell perquè l’honorabilitat del marit no la permetia separar-se, ja que provocaria un 

autèntic escàndol. Ara, amb la mort, s’inicia una nova etapa de felicitat. Una felicitat i 

un goig sexual que, després de mesos de dol, ha trobat la protagonista del conte 

«Gossos», la qual ha trobat la manera de complaure’s amb els animals que 

l’acompanyen. Destaquem també la situació de Sofia, dins el relat «El bon suís» 

(DON). En aquest cas, el trencament de la submissió no ha vingut donat per la mort del 

marit, sinó pels consells d’una bona amiga que l’ha empentada a emprendre una decisió 

valenta: la separació. Aquest escrit té la intenció d’oferir el pensament Simó exposat en 

un dels seus textos assagístics: «[a la dona] la tractem com a un ésser marginal, incapaç 

de pensar pel seu compte, tancada a casa, emotiva i irresponsable, i després lamentem 

que sigui passiva, malintencionada i mentidera» (SIMÓ 1992: 273). Mostrem també la 

situació de Tònia, dins del relat «Mitjons tirats per terra» (DON) quan decideix, davant 

la sopresa del marit, abandonar-lo i viure lliurement una nova vida amb el seu amant, el 

Lluís. Entre les raons de l’abandonament, destaca que va en la recerca de l’autonomia, 

la independència i la llibertat.  

 Ara bé, dins dels contes de Simó, també disposem de l’altra cara de la moneda, 

és a dir, homes que davant l’asfíxia del matrimoni i les obligacions com a marits se 

senten totalment angoixats. Observem els protagonistes del relat «L’atómico» (HOM), 

dos homes que viuen en parella i que es retroben en la maduresa, tot enyorant els anys 

de felicitat i acceptant la pèrdua de llibertat i, per tant, la seua desgràcia. Així com la 

Tònia feia abans, observem el cas del protagonista del conte «Rosina, ―my Darling‖» 

(HP), que ha abandonat la seua dona, també per carta, perquè pretén viure una nova vida 

amb una dona que el complau, obrint pas a la llibertat. Així fa també el professor 

protagonista del relat «La frontera» (TAG) que la nova destinació en una ciutat llunyana 

li provocarà una desconnexió de la terrible experiència que visqué amb la seua 

exparella, tot decidint emprendre una nova vida en solitari, lluny d’aquest calvari. La 

nova situació d’home divorciat també provocarà que el protagonista del conte «Penseu 

bé què demaneu: us ho podrien concedir» (HOM) pogués somniar en portar endavant 

els seus somnis com a pintor de renom, fins ara frustrats per la negació de la dona. 

L’home decideix emprendre una nova vida vinculada amb els pinzells i la pintura. Un 
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darrer cas molt cridaner, el del protagonista del relat «L’anell» (HOM) que, davant 

l’ingrés a l’hospital de la seua dona, decideix gaudir d’un moment de solitud per gaudir 

de la disbauxa, ja que en tot el munt d’anys que porten de matrimoni, mai no ha pogut 

fer-ho.  

 Però hi ha més situacions de submissió que asfixien els protagonistes donades 

per altres figures que, en aquests casos, no són les parelles. Per exemple, l’Anna, la 

treballadora jove del conte «Una perla en la corbata» (BRE) que gaudirà la solitud de la 

casa quan els seus amos no romanen en ella. La disciplina i la mà de ferro fa que la xica 

gaudisca d’aquests moments d’intimitat. Així com també ho intenta fer la Christa, del 

relat «Kreuzberg» (HP). L’escrit esdevé una crítica ferotge a les persones pràctiques, 

dures i estrictes, ja que comporten feblesa a l’hora d’afrontar els problemes. Així ho és 

Herr Shöneberg, el pare de la Christa, que intenta dominar-la des dels inicis dels seus 

dies, arrossegant-la, sense adonar-se’n, cap a una situació crítica, dins la qual, la jove, 

haurà de cercar un element alliberador, com és el cas de la música del seu violí. També 

rep moltes pressions l’Andrea del relat «Amor de mare» (DON), una dona que s’ha 

divorciat i que ha de fer-se càrrec dels seus fills tota sola. Amb el temps i la 

impossibilitat d’educar-los correctament, l’Andrea ens confessa el rebuig que sent cap 

als seus fills, intentant cercar la llibertat anhelada, que trobarà amb el pas del temps, 

tractant de buscar feina que alimente la sensació de llibertat i l’aversió contra ells. Com 

comenta Bàrbera Oliver: «els fills d’Andrea són una gran càrrega per a ella, però a pesar 

de tot, no en renunciarà mai i la seva vida acabarà essent un fracàs per la seva condició 

de subjecte matern» (OLIVER, 2007: 6). 

 Amb tot, no sempre el servilisme i l’ofegament ve donat per l’angoixa que 

suposa haver de suportar personatges aclaparadors. L’escenari, i més concretament 

l’entorn rural, representen també una causa d’asfíxia per als protagonistes dels contes de 

Simó. Observem com l’anonimat i la llibertat del matrimoni principal del relat «De tant 

que et vull et trec un ull» (BRE) es veu interrompuda quan tots dos han d’emigrar a un 

poble de l’interior de Catalunya, deixant a banda la ciutat. En aquest nou indret tot se 

sap, tot es coneix i els xafardejos corren com la pólvora. Se senten observats des de la 

seua arribada i mai més tornaran a ser els mateixos. Un altre exemple d’escenari 

angoixant el trobem al conte «La felicitat d’Èdip» (BRE) on la protagonista, la Fau, no 

pot volar lluny i tampoc pot amagar cap secret, com ara el seu embaràs sobtat. El mas 

està regentat pel pare que li permetrà absentar-se una temporada, amb la condició que 
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romangués a Vilatenim, adreça de la seua tieta. Totes aquestes restriccions s’esborren 

d’una revolada quan Fau torna al mas i observa esmaperduda com el pare ha deixat les 

terres per fer-se industrial d’una gran ciutat, fet que enlluerna la jove, ja que sempre ha 

somniat amb aquest moment. Per últim, oferim l’exemple de la Mercè, del relat «La 

bona persona del senyor Joan» (ALC-NVY), una pagesa que troba l’amor amb un 

senyor molt honorable de la gran ciutat. Submisa a ell, només té paraules d’agraïment 

pel gest d’haver salvat de l’angoixa una jove com ella, sentint-se, sincerament, una dona 

molt afortunada. Al conte constantment hi ha paraules de satisfacció per la seua nova 

condició: «i quina sort que vas fer en casar-te! Perquè ara estaries dant-li a l’aixada i 

amb pudor de fems» (p. 89). Però el lector se n’adona que aquests mots tanquen una 

trampa terrible, la comoditat del marit, el qual es pensa que ha estat el salvador 

d’aquesta joveneta i, per tant, haurà d’obeir sense miraments les seues ordres.  

 Com que els personatges de Simó semblen ser uns éssers turmentats, ja siga pel 

seu tarannà, pels escenaris o pels esdeveniments sobtats, hi ha molts que opten per 

diferents solucions. Una de les més comunes per tal d’iniciar una nova vida és la fugida. 

Podem esmentar un bon nombre d’exemples, com ara Monsieur Renart, del relat 

«―Monsieur‖ L’ocell» (BRE), el qual acaba confessant a la Magdalena que la causa de 

la seua visita a Espanya és l’intent d’oblidar els problemas que arrossega amb la seua 

dona i, per tant, es mereix una desconnexió: «i se l’escolta. Que no s’avé amb la dona, 

per això demana el lectorat a Barcelona. Que ja ha fet -¡ai!- els cinquanta...» (p. 45). 

Com hem comentat anteriorment, la Fau, del conte «La felicitat d’Èdip» (BRE) es veu 

abocada a la fugida per tal d’amagar un embaràs sobtat a conseqüència d’aquella 

aventura amb aquell individu de trets orientals que un dia aparegué al mas. Obligats 

també per les circumstàncies de la Guerra Civil i les seues monstruositats, emigren cap 

al mas de l’interior tota la família protagonista del relat «L’equació» (TAG), un indret 

que els podria suposar la supervivència. Al conte «Les germanes» (TAG) observem 

com la filla de l’Alícia ha emigrat al Canadà a treballar, així com fa gran part del jovent 

actual. I per últim, la Nora de l’escrit «La bèstia» és empentada pel marit a un lloc 

idíl·lic, una casa de camp enmig d’un bosc, per tal de tractar de superar el trauma que 

suposat la pèrdua del fill que esperaven.  

 Evidentment, els individus que surten més castigats per la societat actual són els 

components d’uns col·lectius que arrosseguen històricament uns prejudicis inculcats al 

llarg dels segles. No oblidem, per exemple, el món de la prostitució, tractat amb cura en 
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dos contes de Simó, «Passa-t’ho bé, Reme» (DON) i «―Alfonso‖» (HP). En aquest 

darrer observem els moviments de la Sílvia a l’hora de contractar els serveis d’aquell 

jove prostitut, la qual no tracta el xic com a la resta d’humans: «estava cometent una 

bestialitat, perquè llogava, no una persona, sinó una bèstia complaent!» (p. 45). Però 

també al relat queda demostrada la professionalitat, la tolerància i la llibertat de la qual 

presumeix l’Alfonso, fet que no pot suportar la Sílvia, que tindrà gels d’un jove tan bell. 

Un altre col·lectiu malparat en l’inconscient de molts ciutadans son els monjos, ja que al 

conte «Carn» (HP) observem en la reacció del Benet allò que molts pensen d’ells, és a 

dir, uns individus que cerquen la pau, que resen tot el dia i que segueixen estrictament 

les aberracions que dicta la Bíblia. 

Seguint amb aquest aparador de l’horror de col·lectius amb càrregues socials 

negatives, el següent en la llista són els esguerrats o deformats. Al relat «L’intocable» 

(HP), l’Alfred explica als amics la relació que tingué amb l’Anna, una xica amb la cama 

segada amb qui li era impossible tindre una relació llarga, pel patiment perpetu que 

hauria de suportar al costat d’una jove impedida. La crueltat amb què ho explica 

reflecteix així les opinions inhumanes de molts ciutadans. Tots aquests personatges 

vénen a confirmar allò que parlava Joan Josep Isern de l’autora a propòsit de la seua 

obra El meu germà Pol (2008), dins la qual Simó «ens parla de la hipocresia que sovint 

amara les nostres relacions i de com, sense voler-ho, ens podem convertir en 

discriminadors dels que són diferents i ho fa de manera amena, tendra i directa» (ISERN, 

2008: 25). 

 Els captaires també arrosseguen un altre cas de menyspreu i de desconsideració 

social, així com queda reflectit al conte «La foto» (DON), un escrit lapidari de la 

situació que han de suportar aquests humans. De fet, tots els veïns amb qui es creua la 

protagonista intenten evitar-la perquè la consideren una boja sense solució ja que els 

crits d’alegria d’aquella dona trencaven la monotonia del paisatge. D’igual manera, 

Simó no podia oblidar els homosexuals
299

 com, per exemple, al relat «M’agrada el teu 

pèl de barba» (HOM) assistim al debat intern del Berto, que demostra inseguretat a 

l’hora de confessar la seua condició als pares, per por a la reacció d’aquests. Aquest 

conte, confirma doncs que encara queda molt de camí per tal de normalitzar una situació 

que arrossega una condemna perenne. L’últim col·lectiu que creiem convenient afegir 
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en aquest apartat és aquell, cada vegada més freqüent, dels immigrants, tan rebutjat per 

la societat i tan torturat pels atavismes perpetus dels ciutadans. Ho exemplifiquen amb 

el relat «Conte de Nadal 25-26.12.2002» quan el lector observa les cares perplexes dels 

assistents a l’església, quan es delecten amb les notes musicals que desprenen els dits de 

l’Àlia sobre un piano gegantí. Aquella simfonia de Chopin sonava com els àngels, però 

no hauria sorprès a la gentada si l’Àlia hagués estat una dona blanca i no pas negra.  

 L’autora tracta d’evidenciar els reptes i les dificultats que diversos grups 

d’individus han de fer front en una societat cada vegada més desnaturalitzada. És el cas 

de la família descrita en el conte «Redacció» (ANG), que ha de sacrificar-se i atendre 

tots els problemes que un dels seus fills arrossega pel fet de ser autista. El xiquet que 

redacta l’escrit comenta les seues sensacions de viure en un món difícil i sense cap tipus 

d’ajuda. Però també observem alguns factors que afavoreixen aquests prejudicis, com 

ara les reflexions dels avis de l’infant, els quals asseguren que Déu va voler enviar a la 

família aquesta prova. Simó pretén criticar durament aquests pensaments, ja que no es 

tracta de considerar aquesta característica innata com un càstig diví, sinó com un 

individu igual que la resta. Molt semblant, i també en aquest recull de relats enfocat als 

infants, observem el conte «Esborra aquest e-mail» (ANG), dins el qual un xiquet 

descriu les dificultats que troba a l’hora de tindre amics i d’acceptar-lo en les colles, ja 

que la cadira de rodes que utilitza per fer front a la malaltia el priva de llibertat per a 

caminar i aquest tret diferenciador no agrada als infants. Per últim, un altre xiquet que 

arrossega una horrorosa malaltia roman ajagut al llit de la seua cambra esperant 

l’arribada d’una mare fidel i incondicional que ha de lluitar en solitud per tal de traure 

endavant la família i per tal de demanar ajudes econòmiques que no arriben mai, dins 

del relat «Al metro» (DON).  

 De fet, si podem extraure una conclusió d’aquest terrible apartat podria ser 

l’ombra fantasmagòrica i angoixant de les modes socials que plana sobre els individus, 

que no els deixa viure en pau sense haver aconseguit l’èxit d’absorbir les seues ànimes 

innocents. Podem observar-ho en diverses cites de personatges al llarg dels escrits, com 

ara aquella de la Cari del conte «―Xirigueig‖» (HP) quan comenta: «Tant se val si era 

l’anunci d’una exhibició de gossos o de recollida de cèntims per a un país africà, que 

mai no saps on va a parar, aquests cèntims que et treuen explotant-te els sentiments, si 

ho sabré jo. Així doncs, fora ideologia. El món és la imatge. Malgrat el remaleït regalim 

groc, que semblava de cera» (p. 178). Del relat «Nike-air» (DON) recorrem a les 
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opinions dels crítics per tal d’explicar la seua relació amb aquest punt. Per una part la de 

Carles Cortés quan expressa que en l’escrit s’observen «incoherències de la vida actual» 

(CORTÉS, 2001: 28). Per altra, Àngeles Encinar assegura que aquest conte «es un 

brillante ejemplo del consumismo del hijo que la madre no duda en padecer» (ENCINAR 

2001: 41). Observem doncs, una crítica al consentiment d’aquest consumisme, ja que el 

nom comercial de les sabatilles es converteix com un eix vertebrador del relat, fins el 

punt de ser l’únic motiu que pot retornar l’alegria al fill del matrimoni. També 

l’adolescent protagonista del conte «La cosina Amàlia» (DON) reconeix que té un 

problema de salut molt greu, ja que, com diu Anna Esteve: «rebutja la maternitat perquè 

això comporta un canvi substancial en el cos femení» (ESTEVE, 2000: 11). El relat 

esdevé una descripció minuciosa de l’evolució de la malaltia, com ara la primera visió 

impactant, seguida pels símptomes comuns com per exemple vestir masculinament, 

tenir problemes d’acceptació social, comparacions amb altres persones, frustracions 

internes, sentir-se un monstre, tenir fàstic i vergonya pel seu propi cos, mostrar rebel·lia 

amb la familia, manifestar terror per l’obligació a menjar, executar plans astuts per tal 

de vomitar allò ingerit i tenir voluntat de finalitzar aquest calvari amb un suïcidi.  

 També hi ha dos protagonistes masculins que se senten condicionats per les 

modes socials i aquest fet els afecta en la vida en parella. El primer, el protagonista de 

l’escrit «El tatuatge» (HOM), que sent vergonya quan tots dos viatgen a la platja, ja que 

ella té el sexe molt pelut i no es vol depilar. Com que ella és una dona agraciada, tothom 

la mira i encara sent més vergonya. Però la dona se sent lliure i això és el més 

important. Per altra banda, observem el comportament del marit protagonista del relat 

«No m’agrada la meva dona» (HOM) que pretén que ella es passe hores al gimnàs 

modelant el seu cos, així com fa ell. Però davant la negativa absoluta, no li pot demanar 

que continue agradant-li perquè el cos de la dona és un cos deteriorat i pansit.  

 Davant aquest assetjament personificat de les modes imposades per la societat 

observem també personatges que tracten de buscar desesperadament l’autonomia, i una 

anarquia que trenque les cadenes que els impedeixen moure’s. És el cas de la 

protagonista del conte «...I el llop s’enfarinà la poteta» (BRE) que, segons Montserrat 

Palau,
300

 pretén trencar les normes establertes i rebel·lar-se mitjançant la il·lusió que 

manté per un adulteri. Inclourem també en aquest apartat la Laura del relat «En Benet» 
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(HP) quan es pregunta per què ha de suportar els altres i mai ningú la pot suportar a ella. 

L’adulteri també serà el causant d’aquest alliberament. Seguint amb el protagonisme 

femení, no hem d’oblidar la decisió presa per la protagonista del conte «La ganivetada» 

que ha decidit fer ús de la seua llibertat i no delatar el jove que va intentar degollar-la 

perquè ell és el causant d’aquesta fruïció de sentiments que viu en la maduresa. O la 

mare protagonista del relat «Grassa» (ANG) que, davant el terrible diagnòstic de la seua 

malaltia, decideix fer ús de la llibertat per tal gaudir els darrers moments de la seua vida, 

lliurant-se a la gula. Una altra Laura, la protagonista del conte «El garatge» (TAG) cerca 

el seu propi espai escènic de llibertat dins el calvari que suposa conviure amb el Jofre, ja 

que aquesta casa és l’escenari en què ell i la seua exparella gaudiren com a parella. La 

Laura decideix construir el seu racó, el garatge, on se sent lliure i única i on no li pesen 

les petges del passat, ja que l’Helena, mai trepitjà aquesta estança. Per últim, hi ha dos 

personatges femenins, les protagonistes dels relats «La depilació» i «La glòria» que 

semblen haver trobat un moment d’èxtasi i de llibertat amb les respectives dones amb 

qui mantenen una relació sexual fortuïta. La primera amb la professional d’estètica que 

l’atén. La segona amb una dona madura, experta en aquests afers.  

 Aquesta indagació cap a la llibertat no forma part exclusivament de les dones. 

Tothom la busca. Els personatges dels relats de l’autora semblen ànimes errants que 

topen amb una realitat sufocant. Recordem com el protagonista del conte «La màquina 

de fer petons» (TAG) recorre a la imaginació i a una caixeta màgica per tal d’eludir la 

terrible realitat, o com el marit de la Leonor, dins del relat «T’estimo, Leonor» (DON) 

no pot resistir els sotracs de la seua vida i intenta llevar-se la vida, commocionat per la 

pressió a què es veu sotmés per part de la seua muller. I també les parelles sofreixen els 

continus inconvenients de no ser acceptats o bé per les famílies, o bé pels entorns. Així 

ocorre al conte «El somni de Plató», dins del qual observem la negativa de les dues 

famílies a una relació entre els seus respectius fills, guiada per la diferència de cultures i 

de costums que no pot arribar mai a bon terme. Una història que tracta de prop la gran 

complicitat dels immigrants a l’hora d’adaptar-se al nou entorn. Així com els passa 

també als animals protagonistes de la faula «HIIHNIIH» castigats per intentar dur a 

terme un enamorament que creua espècies diferents, cosa que va en contra de la natura. 

Com diu Cortés, l’autora aprofita, «amb el to d’ironia que caracteritza bona part de les 

seues narracions, per criticar la rigidesa de les convencions socials que impedeix el 

lliure desenvolupament dels individus» (CORTÉS, 2001: 27). De manera eficient Simó fa 
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ús de la tradició de les faules d’oferir al lector una moralitat ben clara, com és 

l’existència dels impediments i de les convencions que barren el pas a la llibertat. 

Recorrem també a l’altra que conserva, és a dir, a la «Faula» del recull d’Històries 

perverses. En ella, observem les normes estrictes dels llops, que prohibeixen 

taxativament trencar les tradicions. Un d’ells, Ka, es caracteritza pel seu anarquisme, i 

aquest no casa bé i, per tant, és condemnat a la més terrible tortura: l’exili inapel·lable. 

Per altra banda, el xai Ferr, també és un rebel de mena, sotmés sempre a l’estúpida 

imbecilitat dels lladrucs del gos, del seu amo i dels seus congèneres. Com que no podia 

suportar l’obediència, sempre buscava la solitud, fins que un dia decideix emprendre el 

camí cap a la seua independència. La faula ofereix dos exemples d’éssers díscols i 

inconformes amb els acords socials, fet que els condemnarà a un camí laberíntic ple de 

travetes i, en molts casos, tràgic.  

 Els relats de Simó mostren, a banda de la rebel·lia i l’assoliment de la felicitat 

per la llibertat aconseguida, un ventall de protagonistes que se senten impossibilitats a 

l’hora de fugir de les normes. És per això, que han abandonat la causa amb una terrible 

sensació de decepció. Accedim al conte «Si m’estimessis...» (DON) com un bon 

exemple, ja que en ell observem el pànic de la Laia quan ha de trepitjar la casa dels seus 

pares reflectint la realitat en què viu i, és per això, que li demana al Joan que aparenten 

ser un matrimoni feliç davant la seua presència, ja que als pares se’ls ha de mostrar la 

veritat que ells volen veure. També sembla abandonar la seua lluita el protagonista del 

relat «La desgràcia de ser home» (HOM) que realitza un un inventari enumerant les 

raons per les quals els homes surten perjudicats envers els poders assignats a les dones, 

com ara el pis, el divorci o la fama. De caire semblant tenim el conte «El pes de la 

cultura» (HOM) on també presenciem un altra queixa masculina causada per un trist 

incident en el seu despatx provocat per una jove que fa veure a tothom una violació 

inexistent. La història de la jove és tan real, i la societat està tan turmentada amb aquests 

casos que l’home madur decideix abandonar la seua defensa i confessar al seu amic la 

història real. Com també semblen rendir-se els pares del relat «Conte de Nadal 25-

26.12.2008» avisats per la cúpula directiva de l’escola d’un terrible fet: els seus fills no 

casen amb els amics. El Joan, el pare, confessa que li fa vergonya admetre que la seua 

xiqueta vol un videojoc per matar i el seu xiquet un vestit de princesa, tot reflectint una 

de les opinions que explica Simó en un dels seus escrits assagístics: «les pautes de 

comportament que s’inculquen en l’educació d’una xiqueta perquè assumeixi el rol de 
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―dona‖. Diria que hi ha un tret fonamental en aquest bagatge educatiu: l’infantilisme» 

(SIMÓ, 1975: 153). Si una xiqueta no és infantil, no és ―natural‖. Però si hi ha un conte 

de rendició i, al mateix temps de superació, aquest és «Es regala pis» (TAG). En la 

primera part del conte descobrim la situació caòtica d’un matrimoni que ha estat 

desnonat del seu pis i que busca desesperadament una solució mentre pensen en tornar a 

casa dels pares. En la segona part, un altre personatge assotat per la crisi i per 

l’acomiadament del seu lloc laboral en una entitat bancària, decideix fer un acte de bona 

fe regalant pisos clandestinament tot venjant-se de la inhumanitat d’aquestes entitats. 

 Per últim, oferirem el retaule de personatges inconformes amb la seua 

personalitat que desitjarien ser com altres exemples. És el cas del Carles del relat 

«―Beatus Ille‖» (HP) que decideix experimentar la sensació de felicitat que experimentà 

la Mara quan estigué a prop de la mort i amb aquest fi es dispara un tret al cap. O també 

l’Oriol i el seu homònim animal, dins del conte «L’ocell» (ANG). Ambdós tracten de 

discernir les característiques positives de qui admiren, menyspreant les seues pròpies. 

L’ocell, per una part, desitja ser un humà, amb braços i cames per tal de manipular els 

aliments. Per contra, l’Oriol anhela ser un ocell i, així, poder volar i divisar tots els 

paisatges.  

 Arribem així a la conclusió d’aquest apartat destacat en la investigació, tot 

oferint la visió que hom pot desprendre amb la lectura del relat «L’informe» (HOM), 

una àcida caricatura de les estupideses i de les convencions que assoten la societat 

actual. En ell, Simó critica durament els governants que mantenen inalterables lleis 

anacròniques i barren al pas a la democràcia i a la igualtat de tothom. L’informe 

extraterrestre conclou que els humans som poc intel·ligents perquè acceptem de bon 

grat aquestes exigències cretines sense reflexionar i sense manifestar-nos. Per tant, 

recolzem l’opinió de Charlon quan comentava que «respectar a l’altre sense sentir-se 

qüestionat per la seva llibertat, viure i deixar viure, són els ideals d'ètica indirectament 

proposats per les ficcions d'I. C. Simó» (CHARLON, 1999: 23).  

 

3.1.3.6.2 La guerra 
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Un dels principals factors que provoca el trontoll de l’estabilitat quotidiana dels 

personatges, sobretot als primers relats, és l’aparició d’un element que assotà la societat 

catalana, com són les guerres i les seues conseqüències. Cal recordar que en aquesta 

primera etapa d’escriptora Simó sofreix els continus enfrontaments amb el govern 

central per tal de traure endavant una revista en català que havien intentat censurar-la i 

atacar-la des de diversos fronts. Simó, en els seus contes, sempre ha tingut un to de 

denúncia i de reivindicació cap a aquelles experiències que l’han afectada, com ara la 

postguerra en terres valencianes i el període dictatorial que no casava amb els individus 

reivindicatius. És per això, que Simó té l’habilitat d’incloure en boca dels seus 

protagonistes l’opinió que desprén cap a la inutilitat de les guerres, així com també 

reflecteix el trencament familiar i les marques psicològiques que aquestes lluites 

cruentes cicatritzen en les persones.  Ja al primer relat, «Engruna de res» (EQM) 

observem unes referències a les conseqüències de la guerra, com ara la mort del pare de 

la protagonista. A més, observem reminiscències de personatges històrics espanyols 

com ara Calvo Sotelo i de la situació del país: ―tinc por d’acabar com el Xavier, tot 

cofoi en aquest país destrossat» (p. 35). Al conte «Un autobús i un vellet per càpita» 

(EQM) també assistim a una altra vida de protagonistes marcada pel terror de la guerra. 

Es tracta del germà d’un dels components d’aquesta reunió, assassinat a propòsit 

d’haver-se negat a assistir al servei militar, ja que era defensor dels seus principis. Quan 

va esclatar la guerra tenia pensat on havia d’amagar-se i així ho feu durant anys 

al·legant a la família la seua condició d’antibel·licista i antimilitarista. Fixem-nos doncs 

com aquests protagonistes rememoren les figures familiars masculines perdudes en la 

guerra perquè com la pròpia Simó explica, recolzant-se en l’afirmació de l’antropòleg 

nord-americà Marvin Harris «és que al llarg de la història els guerrers sempre han estat 

homes. La guerra és cosa d’homes, realment. Afirma que és una qüestió de pura 

supervivència de l’espècie, perquè les dones poden tenir fill i els homes compten 

poquíssim per a tenir fills» (SIMÓ, 1985: 12).  

 Amb tot, hi ha una cosa que la memòria no pot oblidar: el patiment, el so de les 

bombes i els crits esgarrifosos de les víctimes. Així ho recalca la Marina, dins del relat 

«Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM) quan l’historiador fa un 

repàs de la infantesa de la protagonista: «A casa en parlen molt. I diuen que el pare va 

estar a la vora de la mort, que el volien matar. Però la mama i jo es veu que estàvem 

segures a casa. També em recorde de les bombes, però no m’espantava: era com els 
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petards de les festes...» (p. 115). El llenguatge bèl·lic té ressonàncies al llarg del conte i 

en molts moments de la narració es demostra la innocència, i també la ignorància dels 

infants davant aquests esdeveniments marcats per un to polític: «Però, què és ser roig?» 

«Són els qui volen que tots siguem iguals» (p. 116).  

 Ara bé, si la guerra provocà danys irreparables, els estralls de la postguerra 

també foren espaordidors. Al relat «De tant que et vull et trec un ull» (BRE) assistim a 

la confessió d’un protagonista, que viu a l’interior de Catalunya, que ens narra la passió 

i la devoció religiosa que es derivà d’aquests combats: «ara això no és res, però 

aleshores era molt gros, vostè és molt jove i no ho sap, però en aquells anys, acabada la 

guerra, que no teníem més que canguelis, ens férem tots més moralistes que el Papa... A 

la capital seria diferent, penso jo, però aquí ens passàrem deu anys, o més, pixant 

rosaris» (p. 33). Però si hi ha un conte clau que ens demostra les penúries que molts 

catalans hagueren de patir en la postguerra, aquest és «L’equació» (TAG), en què tota 

una família ha de començar de zero, abandonant la gran ciutat per les amenaces de ser 

sacrificats per les seues ideologies, ja que com diu el narrador, tota la família era roja 

«però d’aquells de ben teòrics» (p. 116). Encara sort, que mantenien en peu un mas en 

les serres que els serviria de cau per tal d’assolir la supervivència. Una família 

caracteritzada per no creure en Déu i per seguir les creences que l’avi havia iniciat, així 

com també per no professar allò que la dictadura franquista imposava.  

 

3.1.3.6.3 Personatges influenciats pel canvi en el seu entorn: de la ciutat al poble i 

del poble a la ciutat 

 

 En la primera part d’aquesta investigació que resumia breument els trets 

característics del gènere féiem referència a una cita de Juan Marsé, el qual exposava que 

en la bona literatura, les coses deurien d’aparéixer sense ser citades i, per tant, haurien 

de ser deduïdes pel lector a través d’actuacions i de comportaments dels personatges. 

Així, analitzant el perfil psicològic dels protagonistes dels contes de Simó observem una 

característica que es repeteix tot i no estar plasmada en els escrits amb una evidència 

rotunda: l’entorn desprén sobre ells una mena de radiacions i de palpitacions que els 

afecten en la manera d’actuar. Evidentment, aquells que s’han traslladat per diverses 

raons a un escenari totalment diferent no podran evitar les noves percepcions de la 
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realitat.
301

 No hem d’oblidar casos tan flagrants com aquell que s’esevé al relat «De tant 

que et vull et trec un ull» (BRE), dins el qual un matrimoni deixa arraconada la vida en 

la gran ciutat per tal d’iniciar un periple en un poble petit a conseqüència del treball del 

marit, destinat allà per tal de substituir el metge de capçalera de tots aquells habitants. 

El narrador en primera persona ens ofereix les primeres sensacions de la parella: 

«havíem arribat aquell mateix dia, la Maria i jo. No estàvem, cap dels dos, massa segurs 

que ens agradés aquell poble, i ni tan sols que ens agradés cap altre poble d’aquells tan 

petits que mai no saps si han ultrapassat o no la barrera del miler d’habitants» (p. 28). 

Allà, observaran que tot són canvis i que adaptar-se a aquest entorn no serà gens fàcil, ja 

que hauran de fer-se voler per tot el veïnat si no desitgen tenir problemes. Amb tot, 

quan arriba el matrimoni veuran com els habitants d’aquest indret intentaran facilitar-li 

la descripció del poble per tal que vagen prenent notes. Amb el pas del temps, els 

protagonistes aniran experimentant sensacions d’angoixa, d’intranquil·litat i de pèrdua 

de l’anonimat.  

Un cas contrari el tenim al conte «La felicitat d’Èdip» (BRE). L’anhel de 

prosperar del pare de la Fau és tan atractiu que decideix, davant l’absència de la filla, 

emprendre un negoci en la gran ciutat que esdevindrà clau per què la família canvie 

definitivament de manera de viure, ço és, de ser uns pobres camperols a transformar-se 

en uns individus adinerats i distingits, tot renegant del seu passat. Els personatges veuen 

canviades de sobte les seues vides i aquest terrabastall emocional provocarà la 

comprovació de la inexistència de la felicitat completa. A més, la Fau comprovarà que 

la submissió a unes regles estrictes es veuran desencadenades per la llibertat que ofereix 

la gran ciutat. Per contra, al relat «Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» 

(EQM) observem una dona decidida que, tot i les facilitats d’abandonar el seu petit 

poble de la Vall d’Albaida, no se’n desfà tan fàcilment d’ell perquè no renuncia als seus 

orígens, tot i que finalment, decideix finir la seua vida a la gran Madrid.  

 D’igual manera, Simó introdueix al llarg de la seua narrativa un munt de 

personatges que han d’adaptar-se a escenaris totalment diferents a aquells dels seus 

orígens, corroborant allò que deia Broch de la tònica dels escriptors de la generació dels 
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 Aquests personatges vindrien a reafirmar allò que Àlex Broch exposava a propòsit de la narrativa dels 

escriptors de la generació dels setanta, sota l’etiqueta de nord enllà, ço és, protagonistes que fugen per tal 

d’alliberar-se de les frustracions i impotències en un entorn hostil (BROCH, 1980: 78-79). Per altra banda, 

Adolf Piquer completa aquesta teoria de Broch, afegint-hi un punt més, caracteritzant aquest fenomen 

literari com una espècie de narrativa bumerang, ja que els valencians han fet tornar molts dels seus 

protagonistes en uns plantejaments de fugida-retorn (PIQUER, 1992: 101).  
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setanta, entestats en fer viatjar els seus protagonistes.
302

 Sobretot són individus que 

comprenen l’adolescència o la joventut i que hauran de realitzar un esforç terrible per tal 

d’adaptar-se sense contemplacions a l’indret que els acull. A banda de novel·les com Un 

tros de cel (2012), en què la jove Wing aterra a València i emprén un nou i 

desconcertant rumb, l’autora deixa aquestes petges en protagonistes com la dona del 

senyor Joan, dins del conte «La bona persona del senyor Joan» (ALC-NVY), una 

pagesa que ha vist com el desig de viure en la gran ciutat es fa realitat a propòsit del 

matrimoni amb aquest senyor tan honorable. El marit la farà canviar d’hàbits, de 

costums i l’ensinistrarà. Un altre cas colpidor l’observem al relat «Desarrelament» 

(HOM) en el qual, el Joan Lluís, un jove metge especialitzat en malalties tropicals, 

decideix abandonar la seua terra i emprendre una aventura en un país africà. Les ganes 

d’experimentar i les bones disposicions del jove faran que aquest trasllat siga una 

bendició, alleugerit, a més, per l’enamorament que experimenta amb una jove africana. 

L’arrelament en aquest indret és tan beneficiós per al xic que progressivament ha anat 

difuminant el seu passat i abandonant el contacte amb els familiars.  

El cas contrari, és a dir, l’adaptació a Espanya d’una africana, l’observem al relat 

«Conte de Nadal 25-26.12.2002», en el qual l’Àlia es veu encisada per la sumptuositat 

de la casa que li ha tocat servir on, a més, s’aclimatarà fàcilment perquè la velleta 

propietària li ensenyarà unes lliçons magistrals de piano que no s’esperava. En 

conclusió, una adaptació d’allò més avantatjosa, però amb una diferència amb l’anterior, 

l’Àlia no se n’oblida mai dels seus orígens. També és cridaner el cas que es dóna al relat 

«L’equació» (TAG), en el qual una família provinent de la majestuosa Barcelona arriba 

al mas del qual són propietaris, tot tractant de buscar la supervivència davant les 

amenaces rebudes en plena postguerra. Tots ells hauran d’adaptar-se en un ambient 

totalment oposat del que provenen i hauran de fer front als inconvenients que els 

sorprendran, sense deixar de tenir por.  

 Ara bé, l’èxode dels protagonistes no sempre és tan asimètric al lloc d’origen. 

Observem la Laura del conte «El garatge» (TAG), una jove que no canvia dràsticament 

de país, ni de ciutat, sinó que canvia de casa. Passa de viure sola, a fer-ho en casa del 

Jofre, la seua nova parella. Però aquest habitatge la fa sentir neguitosa i incòmoda 

perquè és el cau on la seua parella vivia amb l’Helena, una lacra incapaç d’oblidar-la. 
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 Vegeu l’obra de Broch Literatura catalana dels anys setanta, (1980: 77). 
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És per això, que, obsessionada per aquest aspecte, inicia un ritual per tal d’esborrar tot 

el rastre d’aquella dona perversa: «només feia tres mesos que hi vivia, a la casa d’en 

Jofre, quan va decidir que havia d’esbandir olors i rastres. Calia fer una neteja general. 

No sols va ensabonar, una per una, totes les parets, ots els vidres, tots els prestatges, tots 

els interiors d’armaris, tots els calaixos, sinó que va agafar el cubell de les escombraries 

i va anar llençant tot el que pertanyia al passat» (p. 62). La Nora del relat «La bèstia» es 

veu abocada a seguir el camí que el seu marit li ha plantejat: un canvi momentani de 

residència per tal d’oblidar-se del trauma d’haver perdut el fill que esperaven. La solitud 

i la immensitat del bosc on viuen ara faran que la Nora no puga suportar la situació. No 

obstant això, la protagonista aconseguirà inventar-se un món paral·lel amb la bèstia com 

a protagonista, simbolitzant el fill perdut.  

 Com ha reconegut en algunes ocasions, Simó s’alimenta de les històries reals 

que topen amb la seua rutina per tal de fraguar l’esquelet dels seus contes. Així, afegirà 

protagonistes que desembarcaran a Barcelona després de recórrer mitja Espanya. És el 

cas de la família de la protagonista del relat «El naixement de Gorgona» (BRE) que, 

com la narradora anuncia, és d’origen canari i havien mantingut al llarg de molt de 

temps els costums i els hàbits familiars a Barcelona. Així com també el policia de la 

petita Huelva, destinat a l’opulenta capital catalana, niu de casos violents i de corrupció, 

i plagada d’emergències policials, com per exemple el cas que li ocupa al llarg del 

conte, o com aquell que s’esdevenen als relats «Una història real» i «La ganivetada», 

caracteritzat per les agressions violentes cap a ancians desvalguts.  

 Altres protagonistes han vist alterat el seu estat de monotonia per uns viatges 

sobtats, com ara l’Eladi del conte «Carona de verge» (ALC-NVY) enfollit pel viatge a 

la màgica Venècia i per la visió d’aquella verge que mai més oblidarà. O la protagonista 

del relat «Pardalets» (DON), que es troba de turisme a Milà, i la solitud s’apodera 

d’ella, a propòsit d’una visió, en principi innocent, d’una família de pardalets. També 

queda esmaperduda i meravellada la Pilar de l’escrit «Alcoi-Nova York» (ALC-NVY) 

quan ens relata el seu viatge de noces a Barcelona, una ciutat bonica, gran i senyora, fet 

que repercutirà en el seu futur reencarnat en aquella figura de xiquet nord-americà. Una 

Barcelona radiant i esplèndida així com la veu la Sílvia, del conte «―Alfonso‖» (HP), 

després d’haver-hi retornat en la maduresa: «recordava Barcelona com una ciutat 

romàntica, plena de sentors velles i esclatant de sol. També recordava la brutícia i la 
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pol·lució, perquè són coses que es veuen més a les ciutats il·luminades pel sol 

mediterrani que no a les bromoses» (p. 38).  

 Concloem aquest apartat amb la consideració que la manera d’actuar dels 

protagonistes ve donada pels hàbits de l’entorn que els envolta. Per exemple, la Conxita 

del relat «Melodrama alcoià» (BRE) es caracteritza per ser tossuda i fanàtica religiosa, 

un tret que caracteritzava molta gent de la primera meitat de segle XX. O la captaire 

protagonista del conte «La foto» (DON) que es veu ofegada per la indiferència dels 

ciutadans i per un entorn urbà cruel amb els més necessitats. Com també la mare 

protagonista del relat «Al metro» (DON) oprimida i obstaculitzada diàriament per un 

gran trajecte que ha de superar per a arribar al mercat de la gran ciutat, un escenari urbà 

que dificulta la quotidianitat. O la parella homosexual del conte «M’agrada el teu pèl de 

barba» (HOM) que sembla viure feliç en la intimitat d’una casa de la gran ciutat, però 

ofegada encara per les pressions socials.  

Per últim, també esmentarem que són constants els contrastos i les comparacions 

en un mateix de relat de diversos escenaris que alteraran la conducta dels protagonistes, 

com, per exemple, el cas de l’Eva dins del conte «El mirall que fa por» (ANG), ja que la 

seua família decideix passar els estius en una casa de poble, allunyada del vertigen 

rutinari de la gran ciutat. La casa del poble, fins ara tractada per l’Eva com un element 

fantàstic i aterridor per aquella visió al mirall, esdevindrà un lloc idíl·lic tan prompte 

deixe de tindre pànic. L’Alícia del relat «Les germanes» (TAG) recorre a la 

tranquil·litat i a la intimitat del poble on viu la seua germana Olga per tal d’afrontar els 

últims dies de la seua vida en pau, en contraposició de la solitud i de la incomunicació 

que li ofereix una gran ciutat. I, per últim, la mare de l’Oriol del conte «L’ocell» (ANG) 

expressa al seu fill la necessitat de gaudir del jardí de la casa del poble per tal de respirar 

aire sa: «la mare li ha prohibit tocar el televisor, i el pare li ha dit que aprofiti per jugar a 

fora, que respiri fondo tot l’aire bo que hi ha al poble, i no el contaminat de la ciutat, on 

no es pot jugar a res, perquè està empastifat de merda» (p. 94-95).  

 

3.1.3.6.4 El simbolisme 
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Els detalls que conformen l’ambientació dels contes de Simó, de manera 

semblant als seus col·legues generacionals, estan farcits d’elements simbòlics d’allò 

més nombrosos. És per això, que a continuació tractarem d’analitzar-los, ja que l’autora 

pretén així deixar un subtil rastre en la memòria dels lectors. No hem d’oblidar-nos dels 

innumerables ingredients simbòlics que, en principi, passen desapercebuts en la lectura, 

però que, amb la seua càrrega semàntica i simbòlica, completen els relats com, per 

exemple, les ampolles de xampany que apareixen al conte «Kreuzberg» (HP) com a 

motiu de celebració de les classes altes de les ciutats, com la de Herr Shöneberg. Així 

com també aquella ampolla de vi grec que destapen els protagonistes del conte «En 

Benet» (HP), que esdevindrà el detonant de la desinhibició i la mostra oculta d’uns 

sentiments amagats al llarg d’un munt d’anys. O el maquillatge que fa servir la 

Magdalena als banys de dones de l’empresa dins el relat «La presidenta» (DON) que 

ofereix una doble connotació: embellir les faccions femenines i amagar, a l’exterior, la 

cara més fràgil d’aquella dona dura i intransigent. No ens hem d’oblidar d’elements com 

els miralls, tan importants en contes com «Plaer de dona» (ALC-NVY), en el qual la 

protagonista s’autocontempla i decideix sotmetre’s als plaers més íntims de les dones, 

així com també al relat «El mirall que fa por» (ANG), com a element distintiu on es 

reprodueixen les pors més terribles dels infants.  

 De fet, cal marcar que dos contes de l’escriptora estan bastits a través de la visió 

de dos elements simbòlics del passat, que han despertat en els personatges evocacions i 

records agradables. Per una banda, al relat «La bicicleta groga» (HOM), observem com 

l’aparició sobtada d’una bicicleta impacta en la retina i en la memòria del protagonista, 

fet que provocarà un retorn a la seua infantesa i ens descriurà tot un seguit de 

remembrances felices fins que l’element tràgic acaba amb el seu benestar, a l’estil de la 

magdalena de Proust. També el protagonista ancià de l’escrit «La màquina de fer 

petons» reviurà els moments més dolços del passat amb la troballa d’aquest instrument, 

capaç d’esquivar la solitud i la tristesa que una malaltia provocava en la seua infantesa: 

«Aleshores, li travessa la memòria, com una fuetada indolora, el record vivíssim 

d’aquella capseta: era la màquina de fer petons!» (p. 78). De fet, la visió en l’actualitat 

d’estris d’un passat remot tenen l’habilitat de provocar-nos rialles, sentiments grats i 

enyorances satisfactòries. Al mateix temps, ens recorda que els temps canvien i que les 

noves generacions no valoren de la mateixa manera els trets immaterials, així com ho 

feien els seus predecessors.  
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 Però la simbologia no es detura ací, només amb elements circumstancials que 

apareixen i desapareixen dels relats. Simó és una escriptora que dota de simbolisme 

l’escenari amb el qual es desenvolupa l’acció i proporciona als indrets uns atributs 

intencionats. No oblidem la descripció de la casa de Marina al conte «Història exemplar 

de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM), dins la qual apareixen marques que denoten 

riquesa i poder, com ara el piano: «La mare feia temps que anava darrera don Amadeo 

perquè comprara piano a la xiqueta. ―Una casa sense piano no és mai del tot una casa 

bona‖» (p. 106). Una altra estampa que denota domini i supremacia és aquella que 

apareix en la darrera escena del relat «La felicitat d’Èdip» (BRE), dins la qual observem 

un jove executiu assegut en una cadira de rodes en un despatx, observant la immensitat 

de la ciutat a través dels vidres d’un gratacel.  

 Assistim també, com si del cinema es tractara, a la inclusió d’un atrezzo que 

ambienta l’escenari del relat, com ara la màquina d’escriure que tantes vegades apareix 

dins del conte «Melodrama alcoià» (BRE), o les repetides visites dels protagonistes del 

relat «De tant que et vull et trac un ull» (BRE) a la taverna del poble, emblema dels 

veïns i centre neuràlgic de tots els xafardejos i notícies que corren de boca en boca. 

Unes altres vegades, el plató de la taverna canvia dràsticament a una consulta mèdica, 

on un psiquiatra examina el comportament dels pacients, com ara en el conte 

«Fobofòbia» (HP), «Amor de mare» (DON) o «La cosina Amàlia» (DON). Però allò 

que esdevé més innovador ho podem observar dins de l’escrit «La frontera» (TAG) en 

el qual, l’activació d’un interruptor facilitarà al protagonista el fet de transportar-se al 

passat i al present, sense canviar d’escenari, però envellint els materials i els estris 

repartits per tota la casa familiar.  

 Com hem comentat abans, els escenaris són capaços d’influir molt, per una part 

en la imaginació del lector i, per altra, en l’estat d’ànim dels personatges. Per tal 

d’argumentar aquesta hipòtesi recorrem al relat «―Alfonso‖» (HP), en el qual la ciutat 

de Barcelona actua d’una manera activa en el recent estat de viudetat de la protagonista. 

En primer lloc, la narradora en primera persona ens descriu els records que manté de la 

ciutat, ara que enceta una nova etapa en la vida. En segon lloc, la visió que sobtadament 

contempla des de la finestra, una multitud amuntegada en la plaça, li provocarà un 

calfred en l’espinada per fets viscuts en el passat, tot reviscolant-li l’apetit sexual: «Em 

desperesava maldant per endevinar si l’enrenou que se sentia al carrer era festiu o 

violent, i mentre la Maria descorria les cortines per esbrinar-ho i em deia no sé què 
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d’una festa popular molt cridanera, vaig sentir una punxada, intensa i inequívoca, a la 

zona de baix ventre. Era desig.» (p. 42).  

 També citarem el penós domicili de l’Eva i de la seva mare dins del conte «La 

nevera» (ANG), una caravana dins d’un càmping solitari, que facilita l’atorgament d’un 

to de dramatisme al relat i atribueix a la xiqueta un caràcter trist i malenconiós. Molt 

dispar és l’escenari en què l’escriptora situa l’escriptora l’Oriol dins del conte «L’ocell» 

(ANG): un jardí esplèndid amb un roure, marc idíl·lic per fer volar la imaginació dels 

infants i per donar-li una llibertat desitjada, allunyat de les directrius dels adults. En 

darrer lloc, i seguint aquesta anàlisi dels escenaris en el món infantil, citarem la 

simbologia que té la cambra pròpia i l’escalfor del llit dins del relat «Somnàmbul» 

(ANG), un lloc en el qual tot el món se sent segur, salvat de tot perill extern, solament 

cobert amb els llençols i la flassada:  

Sóc a dins del llit! Que bé que s’hi està i que glaçats que tinc els peus! [...] Ah, que bé! El mal és 

que ara que els ulls ja no tenen fred m’han començat a rajar llàgrimes. El secret és plorar 

prement bé les barres, i enganxant la llengua al paladar, que és la cosa del món que menys li 

agrada al logopeda [...] i no puc parar de plorar. Tinc tanta son, però, amb aquesta escalforeta 

que... (p. 108)  

 Però també assistim a la presència d’elements simbòlics que, d’una manera 

discreta i subliminal, deixen la seua empremta contribuint a avançar-nos aspectes 

formals del relat, com ara l’aspecte predictiu d’un esdeveniment imminent. Al conte 

«―Beatus Ille‖» (HP), per exemple, justament abans d’una confessió esperada en un 

moment decisiu, apareix un gat misteriós que ningú havia vist apropar-se i la pluja pica 

amb força pels vidres de les finestres. Només quan la pluja deixà de caure amb 

violència, la tensió i el misteri deixà de tindre sentit: «La pluja amainà i ara es limitava a 

repicar fluixet. La pluja mansa tenia efectes sedants i alguna cosa es distendí i tots es 

relaxaren» (p. 107). Així com també la xafogor ambiental com a element que facilita 

l’augment de l’angoixa en situacions extremes, com li ocorre al protagonista del relat 

«El professor de gramàtica» (ALC-NVY): «Feia realment una calor apegalosa i 

insuportable en aquella aula» (p. 65). No podem oblidar tampoc l’aixecament d’una 

brisa provinent del Mediterrani que desprén una olor podrida en el moment en què 

l’Íngrid, del conte «L’intocable» (HP) decideix oferir els plaers sexuals del seu marit a 

la seua amiga, símbol d’una cadena d’esdeveniments desagradables. Amb tot, no només 

els fenòmens meteorològics influeixen en el to del conte. Observem com dins del relat 
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«Sense aturador» (EQM), el viatge inacabable dins el metro de Barcelona augmenta la 

incomoditat del seu passatger-protagonista, un ancià que desitja acudir a un fotògraf per 

tal de revelar unes instantànies.  

 Respecte a l’aparició d’altres elements simbòlics, Simó els inclou 

espontàniament i forçada per tal que actuen i facen variar el caràcter dels personatges, 

tot provocant-los conseqüències secundàries. D’entre tots ells, destaca l’alcohol com a 

tap i com a narcòtic dels dolors que arrosseguen els humans, com és el cas de l’Anna 

dins del relat «Una perla en la corbata» (BRE) que se serveix un gin amb coca-cola; el 

de la Sílvia al conte «―Alfonso‖» (HP) nerviosa, esperant l’arribada del prostitut; o el 

del Renzo al relat «Illia» (HP) que s’acosta al bar per a intentar oblidar aquella visió 

fantasmagòrica i feridora: «Renzo no podia oblidar aquell noi. Fins i tot, en contra del 

costum, va anar a un bar del seu carrer [...] i va provar d’emborratxar-se. Inútil: aquell 

noiet el turmentava molt més que cap altre dels martiris pels quals havia passat, tots 

aquells anys» (p. 74).  

 Però la ingestió d’alcohol també té una altra funció: la de celebració i festeig per 

un nou esdeveniment que proporcione felicitat i prosperitat, com el cas de la Patrícia J. 

dins del relat «D’oca a oca» (PC), la qual, després de dissimular en el soterrament del 

seu marit, s’arrepetella sobre una gran butaca, posa els peus al tamboret i se serveix una 

copa d’alcohol ben fresca, commemorant la seua nova condició de viudetat, i de 

llibertat. També l’alcohol serveix per a desinhibir-se, perdre la vergonya i confessar-se, 

així com ho fan els protagonistes del conte «L’atómico» (HOM), els quals, després 

d’una troballa molt plàcida i reposada amb els seus confidents, acaben admetent el 

desencís tan impactant que els ha suposat la vida en parella, penedint-se d’haver triat 

aquest camí.  

 Així, hem presenciat un munt de situacions en què els protagonistes, asfixiats 

per la situació, decideixen fer un raconet a les penúries, fent ús d’elements externs per 

tal de reflotar la felicitat i la dignitat perduda, com en el cas de la Rosario del relat «El 

suquet de peix» (PC), que decideix orinar en aquell caldo preparat per ella per a uns 

comensals exquisits, per tal de descarregar la seua fúria i demostrar la seua dignitat, 

atacada davant les constants humiliacions i vexacions d’aquell dèspota. No hem 

d’oblidar tampoc la simbologia de l’anell de bodes que un home empeny, dins del conte 

«L’anell» (HOM) per tal d’extraure diners i gastar-se’ls en un mateix dia, l’únic en què 
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s’ha trobat totalment lliure i sense el control asfixiant d’una dona que roman ingressada 

en un llit de l’hospital.  

  Però en els relats de Simó no ens hem de quedar només amb aquelles remarques 

simbòliques que afecten la manera d’actuar del personatge o l’ambientació de la 

història. Hi ha d’altres característiques atribuïdes als sexes, masculí i femení, que també 

es deixen caure en un gran nombre d’ells: per exemple al conte «El bon suís» (DON) 

presenciem una escena típicament femenina: el desordre de la bossa de mà de la Sofia, 

la qual no troba mai les coses que hi cerca: «Aleshores la Sofia començà a somicar i a 

cercar a la bossa el mocador, que no trobava; anava posant sobre la taula un manoll de 

claus, un plec de papers, una pinta, un aerosol que perfumava l’alè, un bolígraf platejat 

i, finalment, el paquetet rebregat dels kleenex» (p. 12). Però també allí presenciem una 

tradició masclista que ha estat transgredida per una dona: el joc del pòquer. I és una 

cosa habitual en l’escriptora el fet de mostrar situacions moltes vegades tabús i 

amagades, vinculades a determinats sexes que no corresponen amb les herències 

rebudes. És el cas del policia protagonista del relat «Què has fet aquest estiu» (HOM), 

el qual vessa unes llàgrimes com a camions, fet que corrobora la sensibilitat de molts 

mascles, fins i tot dins del cos nacional de policia, així com també el paper de cap 

despietada i sense escrúpols de la Magdalena, dins del conte «La presidenta» (DON), o 

els insults que li professa la dona a Jaume en la darrera carta que li explicava el seu 

abandonament dins del relat «Mitjons tirats per terra» (HOM).  

 Ara bé, Simó també tracta normalment de fer-nos veure les ridiculeses dels 

pensaments humans, capaços d’etiquetar i de caricaturitzar els individus pels actes que 

hi realitzen, estigmatitzats per sexes, com per exemple, el paper de la minyona, sempre 

atribuït a les dones, com és el cas de l’Eli del conte «La minyona imaginària» (DON) o 

el de la Rosario dins del conte «El suquet de peix» (PC). Un cas especial d’aquesta 

qüestió la desprén el relat «Les anques de la meva dona» (HOM), en el qual un home 

madur no pot oblidar el moviment sensual de la seua dona, ja morta, mentre escurava i 

ell seia en la cadira llegint el periòdic. Però allò que realment molesta l’escriptora són 

els petits detalls que diàriament, xiquets i majors, dediquen als seus congèneres per tal 

d’etiquetar-los, com ara l’acció que transcorre al conte «El tatuatge» (HOM), en el qual 

uns amics aprofiten l’avinentesa d’una borratxera descomunal d’un jove per tatuar-li un 

dibuix d’un pit de dona en el pit de l’home, fet que el deixa en evidència davant de 

tothom. Però si hi ha un símbol de masculinitat potent que un personatge s’ocupa de 
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destruir brutalment, aquests són els òrgans sexuals masculins. Això fa Amanda, la 

protagonista del relat homònim, quan, després de descobrir la terrible infidelitat, 

decideix realitzar una petita cirurgia per tal d’oferir-li de menjar al seu marit els seus 

propis testicles.  

 També l’element eròtic amb el seu respectiu simbolisme té una forta presència 

en les línies dels escrits. De les imatges més impactants que podem exemplificar dins 

aquesta temàtica, destacarem la visió que presencia la Cari al conte «Xirigueig» (HP), 

mentre espiava la relació sexual entre el seu estimat i la seua amiga. Encoleritzada i 

enfocant la mirada cap a les cares de tots dos, observa incrèdula com li rellisca a la cara 

del Gonçal un filet de bava, símbol d’un plaer descomunal. A banda, en altres contes, 

observem algunes reaccions morboses dels protagonistes a propòsit de l’aparició en ells 

d’elements que la contenen, com ara uns simples calçotets dins del relat «Tu sí que 

m’estimes, oi que sí? (ALC-NVY): «Rosa doblega ara els calçotets d’en Marc, d’en 

Marc gran. Li ve un somriure als llavis en palpar-los i recorda amoroses embranzides i 

contactes furients» (p. 130); així com també la commoció del protagonista del conte 

«Dibuixant Maria» (HOM) quan es veu enllumenat per una imatge religiosa poderosa 

en forma de verge que el farà desvariejar, tot mantenint relacions sexuals amb ella.  

 Seguint el fil d’aquesta darrera història, no hem d’oblidar que els relats de Simó 

estan també farcits d’elements simbòlics amb una forta càrrega religiosa. De fet, molt 

paregut al conte que comentàvem abans, podem citar també «Carona de verge» (ALC-

NVY), en el qual l’Eladi es queda palplantat i esmaperdut amb al visió de la Sacra 

Conversa de Bellini a Venècia. Des d’aleshores li neix un sentiment desbocat i 

inaturable que barreja sexualitat i necessitat que no el deixarà viure. Una cosa semblant 

de descontrol li ocorre al Benet dins del relat «Carn» (HP), el qual, guiat per una forta 

creença en el més enllà i una llum misteriosa, el portarà a cometre l’atrocitat del suïcidi.  

 Farem referència també als elements simbòlics que apareixen als contes de caire 

policíacs, com ara «La foto» i «Amanda». En el primer d’ells, una prova, la fotografia 

que arriba a mans d’un comissari de policia honest, és la desencadenant d’una 

investigació que deixarà al descobert tot un seguit de corrupcions, assassinats i astúcies. 

En el segon, un paperet trobat en les butxaques infernals de la jaqueta de l’home 

confirmarà allò més estremidor: la infidelitat del marit i també serà el detonant dels 

esdeveniments posteriors.  
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 En unes altres ocasions l’escriptora se serveix d’un únic element que serveix per 

a entrellaçar dues històries paral·leles així com passava al relat «La frontera» (TAG) del 

qual hem parlat abans: un únic interruptor era capaç d’unir el present i el passat en un 

mateix escenari. Al conte «...I el llop s’enfarinà la poteta» (BRE) la farina actua com a 

element que traspassa la ficció del conte infantil del llop per acudir a la realitat i servir 

de preàmbul a la dona-protagonista per remembrar una relació sexual amb el forner, tot 

fusionant ambdues històries. Una cosa pareguda ocorre al relat «Monsieur ―L’ocell‖» 

(BRE), en el qual la Magdalena projecta en un ocellet la història truncada d’amor que 

manté amb un adult, així com afirma Carles Cortés: «―Monsieur l’ocell‖ presenta també 

una peculiar expressió de l’amor, on una jove enamorada observa el paral·lelisme entre 

la vida d’un ocell esquifit i un amant gran que se’n va.» (CORTÉS, 1999: 15). També la 

xica protagonista del conte «Pardalets» (DON) asseguda en una cadira d’una terrassa de 

Milà observa com una mare alimenta els seus cadellets d’ocell i li fan venir pensaments 

al cap de la seua situació personal. L’aparició d’un colom enorme com a enemic 

despietat també li causarà un fort terrabastall, ja que ella ha viscut anteriorment aqueixa 

experiència.  

 També és destacable l’ús de Simó cap a les històries que tracten els devenirs de 

la mort. Una història simbòlica i esgarrifosa és aquella que observa el xiquet 

protagonista del relat «El cos» (ANG), el qual resta bocabadat davant la visió tan feble 

del cos inert de son pare, en el mateix moment en què en un altre punt de la ciutat naixia 

el seu germà. Una història que entrecreua mort i natalitat en una mateix instant. També 

és esgarradora i contundent la història que s’avé al conte «Penseu bé què demaneu: us 

ho podrien concedir» (HOM), en la qual una vident preveu la mort d’un artista abans 

d’hora. De fet, el món de la predicció i dels auguris és una unitat temàtica molt recurrent 

per als narradors de relats i, en aquest cas, Simó li pega una volta més a la truita i 

finalitza les seues línies amb un esdeveniment colpidor i salvatge, l’atropellament 

fortuït del seu protagonista.  

 Si recollim el més important, a continuació tractarem d’analitzar un grup de 

contes on els elements simbòlics prenen una rellevància especial, ja que la història que 

s’hi narra en ells està farcida de peces al·legòriques que componen un trencaclosques 

molt complet. Ens referim al relat «L’airet del matí, a Barcelona...» (EQM) en el qual 

apareixen elements com una foto de color sèpia que facilita l’aparició del tret 

memorialístic, l’alcohol com a calmant per la pèrdua del seu marit, el mirall i la mirada 
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a través d’ell que reflecteix el pas del temps, i el Nadal com a data simbòlica de la 

solitud. També farem referència al conte «El naixement de Gorgona» (BRE), en el qual 

observem l’alusió de la narradora a l’anell imponent que coronava un dit de la mà del 

pare, el qual, la martiritzava de dolor quan l’abufetejava; però també observem una forta 

presència de l’element religiós, com a via d’eixida i d’auxili davant una tragèdia que ha 

capgirat la seua vida. Finalment, la irrupció en el relat d’un regal de cuina, un ganivet 

elèctric, desencadenarà una altra catàstrofe: el degollament a sang freda del marit de la 

protagonista.  

 Un punt a banda mereix el tractament del silenci, tan actiu en la gran majoria de 

contes. Per una banda, un silenci pertorbador que denota incomoditat, com ara aquell 

que s’esdevé en els moments posterior a l’accident que pateix la protagonista del relat 

«Alcoi-Nova York» (ALC-NVY) que neguitegen el lector; o el silenci d’incomoditat 

que s’instaura entre els quatre viatgers del conte «Carona de verge» (ALC-NVY) 

després d’un llarg dia de visites turístiques; o el silenci que alguna cosa amaga en el 

famós sopar a casa en què acut el jove soci del marit dins del relat «Desig de desig» 

(HP). Perquè, depenent de la situació i de l’escenari, el silenci manté unes connotacions 

molt diverses: per exemple, al conte «L’atómico» (HOM) presenciem un silenci inicial 

només interromput per la beguda de les copes i els sons dels glaçons sobre els vidres, fet 

que denota una llunyania preliminar entre els dos amics íntims. També pot esdevenir un 

silenci que transmet por, com el que pateix la xiqueta protagonista del relat «La nevera» 

(ANG), la qual ha de patir cada nit la solitud i la foscor d’un càmping, sense la 

companyia de cap adult. O un silenci oportunista, calculat i meditat per una dona que 

pretén proporcionar concentració i un èxit posterior a les obres del marit dins del conte 

«On anirem a parar?» (HOM). O un altre silenci que ret homenatge als seus herois, com 

el que es viu al zoo del relat «HIIHNIIH», en el qual els animals han decidit rendir-se 

als peus del jove zebra davant l’estupefacció dels seus visitants i dels seus cuidadors. O 

fins i tot el silenci i l’escriptura com a teràpia d’una malaltia com afirma el psiquiatra 

pacient del conte «Fobofòbia» (HP):  

Un truc segur és escriure, escriure sempre, sense parar. Si ja has perdut el fil, o has aconseguit no 

sentir cap de les paraules, tant se val: continues escrivint [...] L’únic que val és el teu silenci, els 

ulls abaixats sobre el paper, la ploma corrent per un riu de paraules inconnexes (p. 155) 

 Però d’entre totes aquestes funcions que suposa el silenci, destaquem el factor 

d’incomoditat i de neguit que desperta en l’entorn dels personatges. No hem d’oblidar 
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els infinits moments de silenci de la Mara dins del relat «―Beatus Ille‖» (HP) només 

trencat per la insistència dels seus amics per tal de conèixer el seu estat d’ànim i les 

reaccions posteriors d’una situació que fregava la mort. O el silenci tediós i angoixant 

que s’esdevé a l’escrit «En Benet» (HP) després que ell es decidís a declarar-li l’amor a 

la Laura, bocabadada per aquesta confessió. Així com també el silenci preocupant del 

Joan davant el sermó monumental que li dedica la seua muller, la Laia, a causa de la 

poca sensibilitat i por romanticisme que practica, dins del relat «Si m’estimessis...» 

(DON). Fins i tot el silenci aclaparador dins del conte «El garatge» (TAG) que 

anunciava la fi d’una relació, la qual s’havia esfumat sobtadament: «Va haver-hi un 

altre silenci llarg, gelat com si una mà morta fregués els cossos jacents de tots dos.» (p. 

69).  

Altrament, Simó ha sabut dotar al silenci d’una utilitat més enllà de les simples 

connotacions de tranquil·litat i solitud. De fet, com afirma Bàrbera Oliver a propòsit del 

relat «Amor de mare» (DON): «Silenci i sol·litud. Són conceptes que poden anar 

separats però sovint el silenci implica la sol·litud. El silenci amaga, per exemple, a 

Amor de mare, els maltractaments. Això implica un patiment en sol·litud perquè com 

acaba contant la protagonista ―aquestes coses no es diuen‖. Res més lluny de la realitat» 

(OLIVER, 2007: 3). De fet, el silenci no necessàriament implica solitud, i Simó ho 

demostra al conte «Al metro» (DON) en el qual l’escriptora ens recrea la situació d’un 

vagó qualsevol de la xarxa de metro de Barcelona, dins la qual, tot i el gran nombre de 

passatgers, es respira un ambient silenciós molt inquietant. Així com també el silenci 

que tracta d’esquivar el protagonista del relat «El viatjant», ja que és un factor 

angoixant en la seua professió que el fa sentir incòmode. És per això, que tractarà 

sempre d’escoltar la ràdio o d’acollir els diversos autoestopistes dispersos per les 

carreteres per les quals circula. Per últim, afegim l’explicació del narrador del conte 

«Faula» (PC), el qual admetia que el llop que havia estat desterrat necessitava 

mamprendre una conversació amb algú perquè el silenci estava acabant amb ell: 

«desitjava parlar perquè el silenci l’estava tornant boig» (p. 68).  

Amb tot, hem observat de manera recalcitrant un altre tret simbòlic dotat de gran 

esperit crític que caracteritza les obres de l’autora com és la classificació de la societat 

en classes, així com afirma en un dels seus escrits assagístics: «estic dient que patim una 

estructuració social tan dràsticament jerarquitzada que s’ha arribat a les situacions més 

injustes respecte a les persones i més depredadores respecte a la natura per assaciar la 
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fam d’uns quants» (SIMÓ, 1994b: 57). Per tant, als seus relats podrem observar la 

diferenciació i la descripció dels elements simbòlics que caracteritzen una societat 

dividida des de temps immemoriables en classes. Recordem una de les obres clau en la 

seua trajectòria, Júlia (1983) quan el narrador ens descriu un escenari important en la 

nova vida de la jove, la casa del senyoret Romeu:  

Una altra saleta amb llar blanca. Butaques folrades de seda blava, catifa, retrats foscos, consola 

de marbre, rellotge enorme de porcellana i aranya al sostre que dringava amb la respiració, portes 

corredisses, poms daurats [...] Saleta reduïda, amb unes cortines que donaven al dormitori de la 

senyora. Hi havia un buró, mig obert amb papers a dins i una butaqueta molt fràgil. Adosats a la 

paret, un canapé i dues butaquetes menudes. Una petita taula davant el sofà, sostenia un llum i un 

rosari en una calaixera que hi havia a la part frontera (p. 163-164) 

Observem també als contes un munt de referències que podem associar com a 

identificadores de la classe alta, com ara el piano que apareix en el relat «Conte de 

Nadal 25-26.12.2002» dins la sumptuosa casa de la senyora, o també dins de la 

«Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM). Al conte «Melodrama 

alcoià» (BRE) tot seguint el fil del que acabem de comentar, se’ns fa referència a la 

figura del modisto a la ciutat d’Alcoi, ja que simbolitzava vestir bé i tenir diners, a més 

de representar l’enveja de totes les dones del poble. Amb tot, als relats breus de Simó, hi 

ha un protagonista que encarnaria la descripció minuciosa d’un home distingit i 

honorable, el senyor Joan del conte homònim «La bona persona del senyor Joan» dins 

del recull Alcoi-Nova York. El narrador realitza una radiografia meticulosa dels 

costums, del vestuari i de la manera d’actuar d’un protagonista característic de classe 

alta. De fet el senyor Joan és un home molt tradicional, ja que diàriament visita el 

Casino per fer una partideta, fins i tot el dia que va nàixer el seu fill. Sempre va ben 

vestit amb una corbata ben nuada i la ratlla dels pantalons planxada de fresc. Organitza 

convits i festes, habitualment els diumenges a casa seva. Manifesta devoció religiosa 

obsequiant als sants i seguint una educació amb els frares. Els bancs li obrin les portes 

de bat a bat i consumeix aliments i fàries de gran qualitat.  

Advertim doncs, la voluntat de Simó de mostrar al lector uns patrons comuns 

d’aquests individus que caracteritzen una bona part de les grans ciutats, ja siga nacionals 

o internacionals. Observem també el cas de la família Shöneberg, al relat «Kreuzberg» 

(HP) caracteritzada per la disciplina i l’honorabilitat. La pulcritud en el vestuari, 

l’elegància en la manera de caminar i d’actuar, l’interés per la música i la cultura i els 
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estudis en les millors acadèmies del país encarnen la viva imatge de la societat 

adinerada d’Alemanya. Una descripció que té la seua continuació al conte «Mirall en 

fuga» (HP) quan la història es focalitza en un territori on predomina la bellesa d’un llac 

alemany en plena època del Romanticisme, dins la qual els germànics d’alta alcúrnia 

prenien un bon nombre de precaucions per als seus fills amb la finalitat de preservar la 

seua honorabilitat.  

 Si analitzem la diferenciació dels protagonistes en classes, notarem un clar 

objectiu de caricaturitzar les ridiculeses dels més distingits i de ressaltar els esforços i 

les valenties de la gent més necessitada. Pel que fa a la societat de l’aristocràcia, veiem 

detalls que l’autora tracta amb ironia per tal d’evidenciar l’excentricitat dels seus actes, 

com ara els gestos que denoten la bona educació i la gent refinada comentada al relat 

«L’especialitat de la casa» (HP), ço és el fet de no estirar el coll ni inclinar el cos amb el 

menjar. Però el ventall de trets negatius que els caracteritza no conclou ací. No oblidem 

l’arrogància i la corrupció dels polítics descrits al conte «La foto»; la crueltat, el 

menyspreu i la supèrbia del senyor Jacint a l’hora de tractar la Rosario dins del relat «El 

suquet de peix» (HP); el patetisme de l’Esther a l’escrit «La minyona imaginària» 

(DON), la qual confessa a les amigues les ordres que executa a la seua minyona que, en 

realitat és imaginària; o els abusos dels grans magnats mundials que balafien la seua 

fortuna en capritxos feridors, com ara aquell que s’esdevé al relat «HIIHNIIH». Fins i 

tot, el protagonista del conte «La bicicleta groga» (HOM) descrit com un home elegant i 

de negocis, enyora el seu passat humil i modest pedalant i encamellant feliçment una 

bicicleta de color groc. 

 Per altra banda, observem les figures representatives de la classe popular que 

han de suportar diàriament els prejudicis i els atavismes socials com, per exemple, 

aquells que observem al relat «L’airet de matí, a Barcelona...» (EQM), quan el narrador 

realitza una reflexió a propòsit dels estudiants que solen ser persones amb poca 

adquisició econòmica, així com també aquells ciutadans que utilitzen el mitjà de 

transport del metro: «aquella gent que veus al metro, que s’endevina de seguida que mai 

no han estat en un lloc elegant ni hi estaran mai de la vida» (p. 176). Han de suportar 

enganys i humiliacions com la dona del senyor Joan, dins del conte «La bona persona 

del senyor Joan» (ALC-NVY), una senyora que accepta aquesta submissió per la 

situació tan màgica que està vivint. Han de callar i acceptar unes condicions laborals 

deplorables, com el pare del Jaume del relat «Demà demanarem» (BRE), tot i que molts 
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companys de feina decideixen esclatar en vaga. Han d’obrar miracles per arribar a fi de 

mes amb possibilitat de comprar àpats per menjar o algun capritxet que proporcione 

felicitat als seus fills, com ara la protagonista del conte «Nike-air» (DON). O han 

d’enfrontar-se a la terrible ingratitud i indiferència dels individus que l’envolten com ara 

la captaire protagonista del relat «La foto» (DON). Uns autèntics herois que diàriament 

han de fer front a les adversitats.  

 Com a conclusió d’aquest apartat confirmem que a Simó li interessa la manera 

de pensar, i sobretot, d’actuar de les persones representatives de les diverses classes 

socials existents, ja que, a banda dels exemples que hem comentat anteriorment, inclou 

tres contes en els quals diverses famílies sofreixen o bé un canvi a l’opulència i a la 

presumible felicitat, o bé una caiguda a l’abisme de la pobresa. En el primer dels casos 

recorrem als relats «―Alfonso‖» (HP), dins el qual la Sílvia ens informa de l’evolució 

del seu matrimoni quan ascendeixen socialment i els obrin les portes a tot arreu, així 

com també el canvi considerable de la Fau i del seu pare al conte «La felicitat d’Èdip» 

(BRE) que, després d’haver ascendit fulgurantment a les riqueses que ofereixen algunes 

empreses de la gran ciutat, descobreixen la frivolitat i l’infortuni del canvi experimentat. 

En el segon d’ells, radiografiat al relat «L’equació» (TAG), el resultat no és tan negatiu, 

ja que la família que fuig de la Barcelona de postguerra, s’adapta sense cap tipus de 

problema als trets de la vida pagesa, tot gaudint d’un marc incomparable de 

tranquil·litat i seguretat.  

 

3.1.3.6.5 Elements macabres i escatològics 

  

En diverses oportunitats hem fet referència als pensaments sinistres i les accions 

tràgiques i funestes que realitzen, o pateixen, els protagonistes dels contes de 

l’escriptora. Tenint en compte aquest apartat, no hem d’estranyar-nos a l’hora de topar-

nos amb una gran presència d’elements macabres, bruscos i, de vegades fastigosos dins 

de les seues línies, com és el cas de l’automutilació, amb tot tipus de detalls, del Benet 

dins del relat «Carn» (HP). El jove ens explica mitjançant una carta que la llum de Déu 

li mana aquest destí i l’ordre, evidentment, està escrita a la Bíblia: «Déu meu, vaig 

preguntar, ¿és que he de mutilar-me? ¿Voleu de mi la meva castració? I un sentiment de 

por i alegria em va amarar, perquè la llum indeficient va respondre amb claredat a dintre 
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meu: Sí, això has de fer.» (p. 98). Un altre cas de mort violenta i atroç la trobem al conte 

«―Beatus Ille‖» (HP), en el qual el Carles acaba amb la seua vida fent ús d’una escopeta 

de caçar que encasta per la boca prement el gallet fins fer-la disparar d’una manera 

totalment implacable; una mort cruenta i, alhora efectiva. O un altre cas és aquell que 

trobem al relat «La revenja», en el qual l’assassina prepara una recepta de cuina d’allò 

més moderna, uns brownies, i emmetzina un d’ells amb un fàrmac per a animals que 

utilitzaven els seus avantpassats per tal de provocar-los un atac al cor ràpid i eficient, 

fulminant així el patiment innecessari de les bèsties.  

 El ventall d’elements que busquen deixar commocionats els lectors a partir 

d’elements dotats de trets macabres és molt ample i afegirem també la massacre que li 

prepara la Cari a la seua amiga Milena, a causa de la traïció que ha patit per part de les 

dues persones que més estimava. El pla és pèrfid: introduir vidres d’una bombeta 

esclafada dins el maquillatge de l’amiga, per tal de destrossar-li el rostre, i també la 

vista, màxim símbol de bellesa de la jove. El resultat és esfereïdor:  

La Milena tenia totes les galtes cobertes de solcs vermells i els dits fets una llàstima, i 

s’escolaven gotetes de sang per totes bandes. «¿Què et passa? ¿Què t’has fet?», i l’altra cridant. I 

aleshores es va fregar els ulls, en un moviment instintiu, i les pestanyes se li van omplir de farina 

de vidre i les llàgrimes no podien fer fora els granets de sucre, que li omplien els ulls. Cridava i 

cridava i la Cari però què et passa, com t’has tallat, cristo, quina desgràcia. I tot de vidres 

finíssims incrustats a la còrnia (p. 196)  

Però, si aquesta confabulació ens deixa perplexos, el pla que prepara la 

protagonista del relat «Amanda», també arrossegada per la còlera de la infidelitat, ens 

deixarà encara més corpresos. La dona, infermera de gran experiència aprofita l’estat 

d’atabalament del marit, a conseqüència de la medicació que pren, per tal d’extirpar-li 

els testicles amb la intenció que els ingerisca. La descripció minuciosa de l’acte és 

estremidora:  

El despulla. Té la xeringa preparada: una lleugera punxadeta en un testicle; una altra en l’altre. 

Novocaïna pura. La Mercè porta guants de goma, esterilitzats, i tapaboques desinfectat i blanc. 

Els estris necessaris són a la tauleta de nit, en un ordre perfecte. Talla l’escrot amb cura, 

esquivant l’artèria; recorda una operació semblant, com si la tingués davant, en què ella era la 

infermera principal del quiròfan. Va pinçant les venetes, que barbotegen una mica de bromera 

vermella, que no té temps a rajar. Diposita el sac dels testicles a sobre d’una safata d’acer 
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inoxidable i fa uns punts ràpids, perfectes. Neteja bé la ferida acabada de cosir, hi posa pólvores 

antisèptiques i un gros manoll de cotó fluix aguantat per un ample i llarg esparadrap (p. 190)
303  

 Per últim, afegim també el cas que observa Leonardo, el xiquet protagonista del 

relat «El cos» (ANG). El nen, que ha trobat una esquerda a la porta on posa l’ull, 

contempla una situació grotesca: el cos inert del seu pare, cadavèric, després d’haver 

patit un accident en una bastida. Atònit, analitza el comportament passiu del pare, que 

es deixa fer per un home cruel:  

Ara l’home gira el cos de son pare. Li posa un coixí a baix, a l’alçada del ventre, li obre l’ull del 

cul i fica i fica tires i més tires de cotó fluix i hi clava el bastó fins al mànec. El giravolta de nou. 

Té una grapadora i grapa en algun lloc del coll. Després, amb una agulla cus un punt als llavis, 

que tendeixen a obrir-se. Despullat, petit. Un desgraciat que es deixa farcir amb cotó, com un 

ninot de fira (p. 68-69).  

Amb aquesta visió poc entenedora per l’infant, i carregada d’una innocència 

pertorbadora, el lector assisteix perplex a la manipulació dels morts dins les funeràries, 

un fet pertorbador de caràcter tabú en la nostra societat. Però també, en aquest relat, 

Simó tracta de deixar al descobert el punt feble dels humans: la curiositat. Així ho 

confirma en un dels seus textos assagístics: «la gran aventura de la nostra espècie és 

mirar al voltant amb ulls encuriosits i preguntar-se què són i per què són com són les 

coses que ens envolten. I les persones» (SIMÓ, 1992c: 7). 

 Per altra banda, l’autora usa sovint l’element escatològic, capaç de despertar 

rialles i, alhora, un humor extrem. Els relats de l’escriptora esdevenen una gran font que 

desprén tot tipus d’aquests ingredients, com per exemple, aquell que observem al conte 

«El suquet de peix» (PC), quan la Rosario, aquella jove filipina que serveix al Jacint 

Esteva, és acomiadada del seu lloc de treball, humiliada i insultada i, conseqüentment, 

decideix orinar dins el suc de peix que serviria a la taula, tot executant la seua venjança i 

enaltint la seua dignitat, així com resa la darrera frase del relat: «En Jacint es quedava 

amb el seu suquet pixat. I la Rosario tornaria a l’infern. Però ho faria amb dignitat» (p. 

57). També l’orina torna a ser protagonista al conte «Faula» (PC) quan, finalitzada la 

lluita entre dos llops rivals, el vencedor s’ha de pixar sobre el vençut amb la intenció 

                                                 
303

 De fet, aquest tipus d’atrocitats antropofàgiques esdevenen molt comunes en els contes de l’escriptora, 

així com també en les seues novel·les. No oblidem la novel·la El Caníbal (2007), en la qual es narra la 

història d’un xef prestigiós i solitari, el Blai, que, després de conèixer la seua estimada, la Rosario, 

enamorar-se’n i patir la seua mort, decideix iniciar un ritual d’esquarterament del seu cos per tal de 

menjar-se’l i formar part d’un únic cos, arribant així a materialitzar la devoció màxima que li professa, 

fins i tot, després de morta. 
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d’humiliar-lo davant de tots els assistents. Així com també apareix al relat «Melodrama 

alcoià» (BRE) quan el lector descobreix els plaers sexuals del marqués, un depravat que 

proposa a la Conxita un ritual eròtic d’allò més estrany: romandre ajaguda mentre 

l’home orina damunt: «Tenia fred i estava espantada. Ell es tragué el pardal, amb 

cerimònia, com si fóra una cosa molt delicada, l’enfocà molt bé, i deixà anar el raig de 

pixum. Amb la mà anava dirigint el doll ara a la cara, als cabells, als pits, al ventre, al 

sexe de Conxita» (p. 76). 

 Ara bé, és en la pràctica dels actes sexuals, on Simó sembla que gaudisca més 

aprofitant l’avinentesa de barrejar l’acte amorós amb elements d’allò més innovadors, 

trencadors i sorprenents per tal d’impactar i trencar els cànons establerts, destapant el 

flascó de la sensualitat. Amb tot, l’autora crea una barreja d’humor i de repulsió difícil 

de passar de puntetes pel relat, sense parar-hi atenció. No oblidem la confessió del 

narrador protagonista del conte «De teves a meves» (HOM) quan ens confirma les seues 

preferències sexuals:  

Elles fan olor en tota la pell. Al cony més que enlloc; ah!, i després vénen les aixelles. A mi 

m’encanta xuclar-los els peus, si els tenen nets, que hi ha cada marrana que fa olor de formatge 

per una banda i de sardina per l’altra. I el que més m’agrada és posar-los els palmells de les mans 

a les natges i remenar-les (p. 53)  

Amb tot, la diversitat sexual és molt ampla i assistim també a les experiències 

viscudes per la protagonista del relat «Gossos», la qual, després d’enviudar té la 

curiositat d’experimentar el sexe amb el seu gos, fet que li proporcionarà un plaer 

indescriptible. Però el conte, que va in crescendo, cada vegada esdevindrà més exagerat 

i depravat, ja que la protagonista, assedegada per un plaer sexual abrasador, cercarà 

desesperada els gossos més gegants de la ciutat per tal de gojar més en aquests actes 

clandestins.  

 D’igual manera, l’anterior no és l’única dona que, despertat el seu apetit sexual, 

té la curiositat de sentir aquesta experiència. La Nora, al relat «La bèstia», sembla que 

haja tingut relacions sexuals amb aquell animaló trobat al bosc que udola, que té ungles 

llargues i que sembla una bestioleta. De fet, ens adonem d’aquesta circumstància amb la 

darrera frase de la protagonista, amb la qual accepta el seu nou embaràs: «Ai, bèstia: 

que sigui nen. I que no se t’assembli. I que no se m’escoli cames avall com l’altre.» (p. 

214)  
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 El cas més extrem, al nostre parer, que podem destacar és el del conte esmentat 

anteriorment «Fobofòbia». En ell, l’element més impactant és la confessió del malalt, ço 

és, el moment en què declara el gust per observar la por i el pànic en els ulls de les seues 

víctimes. No obstant això, intenta aclarir-ho: no es tracta de sadisme, sinó de necessitat. 

A més, la confessió ve acompanyada per una gran quantitat d’exemples posades en 

pràctica pel malalt que esborronen el lector: per un lloc, la mutilació que sotmet a les 

mosques (arrencant-los les potes, les ales i, finalment el cap); l’amenaça constant de 

ficar una fulla d’afaitar entre la carn i l’ungla a diversos individus; l’habilitat d’espantar 

la mare amagant els fetus en unes ampolles amb formol; els mossos que realitza als 

gossos per fer-los sagnar; el llançament del seu propi pare per la finestra (i l’intent 

posterior amb sa tia); i els turments que professa a un xic deficient col·locant-li llumins 

a les orelles per tal que se les talle. Un reguitzell de situacions esperpèntiques, que 

deixaran el lector bocabadat.   

 

3.1.3.6.6 Elements gastronòmics 

  

Un altre dels elements recurrents en la narrativa breu de Simó i que combina, en 

aquest cas, les variables espai-temps és la fixació en els trets gastronòmics. De fet, Simó 

escriu una novel·la de tall psicològic basada íntegrament en el tret culinari, en què el 

protagonista és un xef de prestigi: El caníbal (2007). Seguint amb aquesta temàtica 

antropofàgica, la protagonista del relat «Amanda» obligarà el seu marit a ingerir un 

suculent àpat, els propis testicles, com a símbol de venjança i del poder femení. Sembla 

que la cultura del gaudi de la carn humana estiga molt arrelada a Simó, perquè podem 

trobar un altre conte que deixe entreveure aquest aperitiu tan especial: «L’especialitat de 

la casa» (HP), dins el qual, el protagonista del relat observa com una taula de comensals 

radiantment vestits, devoren amb llepades i mossos sensuals una gran safata coronada 

per una dona inerta i nua, tot i que aquesta visió sembla estar provocada per l’alta 

quantitat d’alcohol ingerida per l’espectador. Com hem vist a «El suquet de peix» (HP) 

els comensals també devoraran un altre ingredient humà, en aquest cas l’orina que la 

Rosario ha escampat en el suquet de peix, simbolitzant així la venjança i la seua 

dignitat.  
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 Deixant a banda aquests ingredients tan particulars, Simó acut a la gastronomia 

popular per tal d’oferir una descripció més completa i minuciosa de l’escenari amb el 

qual ambienta els seus escrits. No podem deixar d’esmentar les referències analitzades 

al conte «Em dic Jaumet!» (EQM) basades en els costums i els hàbits alcoians: per una 

banda cita l’olleta de músic,
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 la regalèssia, les ametlles verdes, el panís o la canya de 

sucre; per altra, la tradició de cuinar coca per a Sant Jaume. Així, els aliments propis 

d’un indret serveixen per fer patriotisme de la terra, així com fan els personatges del 

relat «La felicitat d’Èdip» (BRE): «a Llers digué que calia esmorzar, que al bar de la 

plaça li tenien reservada una botifarra dolça com no n’hi ha altra al món i un vi roig 

espès com la sang» (p. 95).  

 Que l’element culinari és una constant en els contes de Simó ho reafirmen les 

aparicions fugaces i les referències a la gastronomia que exposarem tot seguit. Per 

exemple, al relat «HIIHNIIH» l’arribada a Barcelona d’un magnat provoca un sotrac al 

zoo de la ciutat, perquè aquest adinerat s’ha entestat en celebrar un sopar amb carn de 

gasela, una carn molt preuada per gent de classe alta. Amb aquest objectiu, ordeix un 

pla per tal de furtar i d’assassinar gaseles. Els aliments també serveixen com a 

acompanyament fetitxista dels actes sexuals, com ara la protagonista del conte 

«Gossos» que unta el seu sexe amb melmelada o foie-gras i l’emplena de mandonguilles 

per tal que el seu ca el llepe. Fins i tot, els aliments serveixen com a detonants d’un 

assassinat. Així ho veiem al relat la revenja, en el qual la seua protagonista barreja els 

actuals brownies amb un element químic per tal de traçar un pla de venjança.  

 Per últim, analitzem un conte situat a un restaurant en què van barrejant-se fets 

importants en la trama i referències gastronòmiques d’allò més acurades: «La taula set» 

(DON). En ell, observem molta nomenclatura culinària, com ara diversos noms de plats, 

―El Glorioso‖, o marques de conyac com Armanyac. A més, l’escrit és tota una 

exposició de la feina dins un restaurant, com ara la complicitat entre companys 

cambrers, l’atabalament de clients demanant tots a l’hora, la recreació de la parla més 

formal cap als clients o els secrets més inconfessables dins de la cuina, a vegades d’allò 

més estratègics, com el canvi d’ingredients d’amagatotis d’alguns plats.  
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 L’olleta dels músics alcoiana té aquesta denominació perquè any rere any, cada 21 d’abril, s’inicien les 

festes de Moros i Cristians amb una desfilada de totes les bandes de música participants, seguida d’un 

posterior sopar consistent en una olleta (mongetes, carn, ceba, penques i arròs).  
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3.1.3.6.7 La rutina de la vida 

  

Amb aquest objectiu de trencament absolut amb la rutina sembla que Simó tracte 

de modelar gran part dels protagonistes que encapçalen els seus relats. Les reaccions 

posteriors a aquest canvi sobtat en les seues vides són les que més interessen a 

l’escriptora. Recordem les paraules de la Teresa al conte «L’airet de matí, a 

Barcelona...» (EQM) quan tractava d’autoanimar-se i fer-se forta davant les adversitats: 

«tot és fer-se una altra rutina. I fins i tot podria prescindir-ne d’en Pau i en Nel‖ (p. 

177). Però no tots els personatges semblen tan atrevits a l’hora d’encarar una nova opció 

de vida. Observem els comentaris de la protagonista del relat «Engruna de res» (EQM) 

quan pensa el següent: «la vida, al capdavall, és una rutina, no? I ens hem d’adaptar‖ (p. 

24).  

 De fet, el trencament amb la vida anterior és una idea ferma i persistent de gran 

part dels protagonistes, cansats i saturats de la tediosa rutina que els angoixa. Observem 

protagonistes femenins que tracten de buscar una esquerda per on respirar tot creant-se 

una espurna de felicitat i de llibertat dins de noves sensacions com ara la protagonista 

del conte «...i el llop s’enfarinà la poteta» (BRE) que a través de l’adulteri 

experimentarà una sensació de satisfacció. O també la Laura del relat «En Benet» (HP) 

que també busca, i troba, una relació d’adulteri amb el Benet per tal d’oblidar 

l’enfonsament del seu matrimoni amb el Carles. Això també pensa la Tònia del conte 

«Mitjons tirats per terra» (HOM) que decideix canviar la monotonia del seu desganat 

matrimoni buscant noves aventures amb un amant. O l’Empariues del relat «La glòria» 

que, després d’experimentar un goig indescriptible en el sexe lèsbic, canvia la seua 

rutina i la forma de pensar. La solitud torna a ser un gran motiu de canvi, com observem 

al conte «Gossos», on la protagonista es capbussa en la recerca dels plaers sexuals 

perduts després de la mort del seu marit. Aquests casos vénen a confirmar el que 

comentava la pròpia Simó sobre els lligams que van units en la condició de ser dona: 

«la virginitat de les dones i l’adulteri, que són els dos eixos sobre els quals ha de girar la 

vida d’una dona» (SIMÓ, 1992b: 95).  

 Tot i que abunden els personatges femenins fastiguejats per la seua rutina, també 

hi ha un petit reducte de masculins que no s’hi senten satisfets. Per exemple, el pare de 

la Fau, dins del relat «La felicitat d’Èdip» (BRE), que, cansat de la seua vida com a 



307 

 

pagès, decideix fer-se un lloc en l’imperi de la indústria i traslladar-se a la gran ciutat, 

abandonant tot el rastre del seu passat. Uns altres casos són els dels protagonistes dels 

contes «Penseu bé què demaneu: us ho podrien concedir» (HOM) i «L’anell» (HOM), 

esgotats per la realitat amb què encaren els seus respectius matrimonis. El primer d’ell 

per fi s’ha divorciat i encara una nova etapa on els somnis demanen pas. El segon, es 

veu alliberat de les directrius imposades per la seua muller quan aquesta cau malalta i 

tractarà d’aprofitar aquest dia de llibertat sobtada. 

 Comparant ambdós sexes, haurem de comentar que els mascles dels contes 

simonians són aquells que se senten més plenament satisfets de la vida que porten, fins 

al punt de sentir-se orgullosos i relatar-ho als lectors, com és el cas del protagonista del 

conte «El viatjant» que es passa la vida a la carretera recollint autoestopistes i 

imaginant-se les seues vides, fet que el meravella. O també l’home protagonista del 

conte «L’especialitat de la casa» (HP) que no canviaria per res del món la rutina 

d’acudir diàriament al bar per a prendre una copa abans de tornar a casa.  

 Ara bé, la situació canvia quan el canvi és involuntari i sobtat, amb 

circumstàncies del destí que planteja als protagonistes unes proves inesperades. La Pilar 

del relat «Alcoi-Nova York» (ALC-NVY) no s’esperaria mai que fos aixafada per un 

camió de grans dimensions i que es despertés capficada en un cos de nadó nord-

americà. Una situació anòmala que haurà d’afrontar sense haver tingut l’oportunitat de 

decidir. Les morts esdevenen uns exàmens inesperats que hauran de suportar gran 

quantitat d’individus, com ara el protagonista del conte «Les anques de la meva dona» 

(HOM) que veu truncada la normalitat i la rutina de la migdiada mentre la seua dona 

escurava a la pica. Però hi ha moltes més proves que els protagonistes han de sortejar, 

com ara la visió tan enfollidora que experimenta el protagonista del relat «Dibuixant 

Maria» (HOM), fet que truncarà la quotidianitat de la seua vida com a professor i li 

plantejarà un repte d’estabilitat emocional. Un altre protagonista masculí, el del conte 

«Veïns» (HOM), que ve a ser un home maniàtic, escrupolós i disciplinat haurà de 

canviar els seus costums i la mecànica diària d’entendre la vida perquè, inesperadament, 

ha conegut una dona de qui s’ha enamorat bojament. 

 Simó pretén expressar en els seus contes allò que ens ocorre en la vida real, ço 

és, situacions inesperades que ens deixen desorientats i atordits. Les reaccions 

momentànies i inesperades sense reflexió són aquelles que cerca investigar l’escriptora, 
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deixant al descobert la complexitat dels éssers humans. Recordem el protagonista del 

relat «La bicicleta groga» (HOM), que sembla extraviar-se del camí quotidià quan de 

colp i volta té la visió d’aquest element tan característic de la seua infantesa: la bicicleta 

groga. Recordem també com canvia la vida de la protagonista del conte «La 

ganivetada» quan irromp en la seua botiga un lladre jove que intenta utilitzar la 

violència. O la del jove zebra HIIHNIIH, en el relat homònim, quan cau encisat per la 

bellesa de la gasela. Moltes vegades, el destí s’entesta en desviar la sort de famílies 

senceres com ara la del conte «L’equació» (TAG) que ha d’emigrar a l’interior més 

profund de Catalunya per tal de sobreviure. O el matrimoni protagonista del relat «Es 

regala pis» (TAG) que es veurà soprés per la crisi i l’atur i seran desnonats 

inhumanament per una entitat bancària. O també la família protagonista de l’escrit «El 

somni de Plató», que es veurà desbancada per una altra de xinesa del lloc de privilegi 

dels comerciants de major èxit del carrer on viuen des de fa molts anys.  

 A més dels casos comentats en què els protagonistes han canviat de rutina per 

algun motiu concret, també hem destriat aquells que continuen patint situacions 

angoixants sense possibilitat de canviar-les com ara la Magadalena, del relat «La 

presidenta» (DON) que ha de suportar diàriament la pressió d’empentar la seua empresa 

cap a l’èxit, ja que és la seua tasca. Una dona que ha lluitat durament per a assolir aquest 

càrrec i que no sembla desmotivar-se fàcilment. Tampoc pot fugir del destí la mare 

protagonista del conte «Al metro» (DON) esgotada per la feina impecable de fer feliç el 

seu fill, el qual arrossega una malaltia crònica. O la Laura del relat «El garatge» (TAG), 

incapaç d’acceptar una nova vida en un indret que l’angoixa, la casa on la seua parella, 

el Jofre, mantenia una relació amb l’Helena.  

 Per últim, podem destacar alguns contes en els quals Simó inclou la terrible 

realitat quotidiana que han de suportar els infants i les seues famílies. Recordem el cas 

explicat en el conte «Redacció» (ANG). En ell, un xiquet es queixa de la poca atenció 

que rep dels pares perquè han d’encarregar-se de la cura del seu germà autista i li 

dediquen tota l’atenció a ell. O la dura infantesa del Dani del conte «Esborra aquest e-

mail» (ANG) abocat a conviure amb una cadira de rodes. O la de l’Eva del conte «La 

nevera» (ANG) que malviu en una caravana d’un càmping solitari amb la seua mare 

prostituta. I per últim, la del xiquet protagonista del relat «Grassa» (ANG) que observa 

l’enfonsament anímic de la seua mare després que li diagnosticaren, per error, una 
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malaltia terminal. Unes autèntiques tragèdies cobertes per un vel que encobreix la dura 

rutina d’uns éssers vulnerables i innocents com són els infants.  

 

3.1.3.6.8 Crítica a les elits culturals. Reivindicació dels nous creadors 

  

Isabel-Clara Simó sempre s’ha basat en unes paraules del seu pare que li 

anunciaven que la cultura, a Barcelona, sempre ha estat bategant i vibrant i que, ni la 

pròpia dictadura va poder enderrocar-la mai.
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 Els barcelonins sempre han anat 

treballant aquest aspecte cabdal de la societat tot i el braç llarg de les imposicions, però, 

segons l’autora, moltes vegades prenien decisions incorrectes. Els artistes necessiten 

plataformes, concursos, certàmens i d’altres esdeveniments que servisquen com a 

trampolí de les seues motivacions. I les altes esferes polítiques i culturals no han de 

pecar de supèrbia ni de vanitat, i han d’anar deixant pas a les noves generacions.  

Si analitzem els contes de l’escriptora, deduïm que, moltes vegades, els 

protagonistes esdevenen el seu alter ego, sobretot aquells que comparteixen trets 

comuns en les seues respectives vides. A més, l’autora utilitza la literatura, de manera 

inconscient, per transmetre aquelles impressions de les quals pretén fer reflexionar al 

lector. La consideració que comentàvem abans dels entrebancs que es troben els artistes 

novells a conseqüència de la vanitat dels consagrats podem observar-la al relat «On 

anirem a parar?» (HOM) en el qual es ridiculitza la figura d’una eminència musical que 

desprén cridanerament vanitat i prepotència. A més, de la boca del protagonista surten 

mots plens de verí, com aquells que asseguren que les dones o els artistes negres mai de 

la vida podrien triomfar en aquest àmbit, ja que la història així ho confirma: ―podria 

vostè citar-me compositors de música clàssica que siguin negres...‖ (p. 176). Un 

exemple de vanitat d’allò més estrident i criticable.  

 Acudim també a la crítica que observem al conte «Penseu bé què demaneu: us 

ho podrien concedir» (HOM). En ell, hi figura el descrèdit de les grans figures del món 

pictòric, així com també del paper dels marxants. S’hi analitza profundament l’itinerari 

ple d’obstacles i d’humiliacions que ha d’emprendre un pintor novell fins a fer-se lloc 

en aquest territori. De fet, el conte és una ironia i una crítica fervent al món de les arts, 
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dins el qual costa molt d’obrir camí i, sobretot, consolidar-se. Ara bé, si tens la 

desgràcia de morir, com la té el protagonista del relat, la fama es dispara de manera 

considerable. I si la mort és fortuïta, violenta o truculenta, encara més.  

 En la part final d’aquest punt cal recordar el pacte autobiogràfic de Lejeune, del 

qual fèiem referència en la primera part d’aquesta investigació. Atenent a les paraules 

del crític que el caracteritzava com l’acord tàcit entre autor i lector, que esdevé com una 

mena de contracte entre ambdós, observem el relat «Un autobús i un vellet per càpita» 

(EQM) com a un clar exponent d’escrit que s’acosta més a la vida personal de 

l’escriptora. En una tercera persona heterodiegètica els personatges debaten en tot el 

conte sobre la situació dels escriptors valencians, balears i catalans. I, sobretot, del 

tractament dels primers d’ells dins el Principat. A més, hi ha contínues reflexions sobre 

el paper dels traductors, dels editors i dels escriptors. I, finalment, una reivindicació de 

la cultura popular: «–Sí, sí, ja sé. Però per això dic que hem de fer alguna cosa. Fer 

sentir la nostra veu. –Podríem posar que nosaltres, els representants de la cultura 

popular, denunciem la funció manipuladora dels correctors, que volen encarcarar la 

literatura, la qual, no ho oblidem, és del poble» (p. 50). Un conte que vivifica unes 

reflexions en plena època de la Transició i en una etapa de la vida de Simó que viu uns 

moments de glòria com a directora de la revista Canigó. Moment que no durarà gaire 

perquè anys després s’hi produirà la desaparició de les seues planes. Una crítica a les 

elits culturals i polítiques que va més enllà de les reflexions a través de la narrativa, que 

més bé podrien plasmar-se en les pàgines de la revista que dirigeix. Amb aquest punt, 

donem per finalitzat l’estudi dels relats breus d’Isabel-Clara Simó des del vessant 

d’estructures narratives, especialment focalitzades a l’anàlisi metòdica dels contes de 

caire psicològic.  

 

  

3.2 El conte segons la temàtica 

 

La segona part d’aquesta anàlisi del contes inclourà un estudi des del punt de 

vista temàtic, ja que hem observat moltes característiques comunes que comparteixen 

matèria i que, a més, determinen la personalitat de Simó. Observem com, tot i la 

negativa de l’escriptora a ademtre que escriu contes feministes o eròtics, entre d’altres, 
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les marques ideològiques s’evidencien a mesura que el receptor llig les seues línies. 

Així que, com comenta Joaquim Noguero i arreplega Montserrat Palau, les 

preocupacions de l’escriptora apareixen sempre en els seus escrits sense haver cap tipus 

de dubte de la seua posició ideològica.
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3.2.1 El feminisme 

  

Segons l’estudiosa Montserrat Duch: «Els moviments de dones que expressen 

projectes d’identitat s’orienten a canviar els codis culturals i, per això mateix, han de ser 

mobilitzadors de símbols i generadors de pertinences»  (DUCH, 2012: 46). Els escrits 

d’Isabel-Clara Simó tenen l’habilitat de contindre aquesta mena de símbols al llarg de 

tota la seua trajectòria com a periodista i, evidentment, com a narradora. Els crítics 

Adolf Piquer i Àlex Martín ens ho confirmen a propòsit de l’anàlisi del seu primer 

recull de contes: «ja en el llibre És quan miro que hi veig clar (1979) notàvem l’interés 

per acarar la feminitat i la voluntat testimonial fonamentada en la versemblança de les 

històries» (PIQUER-ESCRIBÀ, 1993: 94). Amb aquesta informació i després d’haver 

exercit una tasca de despullament dels seus relats, observem que des dels inicis com a 

escriptora, Simó mostra una gran sensibilitat a l’hora de mostrar al món les dificultats 

de la dona moderna per fer-se camí, per buscar una llibertat, moltes vegades mutilada. 

Ara bé, atenent a allò que resa la contraportada de la compilació Dones «És tan 

reaccionari creure que les dones no estan capacitades per a determinades feines com 

pensar que totes són tendres, sensibles i intuïtives. Cada dona és un individu, no és 

l’espècie», observarem un objectiu ben clar per part de Simó: oferir un retaule d’allò 

més divers i variat sobre les dones i les seues condicions, destacant unes actuacions que 

sobresurten dels patrons conservadors i tradicionals que la societat ha imposat al llarg 

dels segles.  

El punt més àlgid d’aquesta visió progressista i innovadora la trobem en la 

compilació de Dones, en la qual se’ns ofereixen 17 narracions protagonitzades per 17 

personatges femenins, cadascun amb les seues particularitats. També hem de recórrer a 

la resposta que la mateixa escriptora ens facilità en una entrevista: «Dones em va costar 
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menys que la compilació Homes perquè ho tenia molt interioritzat i a més disposava de 

mil històries. Ara bé, em van humiliar, trepitjar i dir barbaritats, però aquest fet va ser 

per l’èxit assolit».
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 Així fou com, a propòsit del renom i del gran nombre de vendes de 

l’antologia de contes, Simó fou punt de mira de grans crítics literaris, tant per a ratificar 

el seu bon fer, com per tractar de crivellar-lo. Curiosament, la segona compilació, 

Homes, rebé menys crítiques però possiblement fou perquè no tingué tan bona acollida, 

ja que com explica el crític literari Jordi Capdevila: «als homes no ens agrada tant que 

burxin en les seves misèries» (CAPDEVILA, 2011: 12).  

 Podem veure així el conte «Plaer de dona» (ALC-NVY) que esdevé una clara 

mostra d’allò que comentava Anne Charlon com «una altra manera d’excloure l’home, 

de negar-li el seu paper, és evocar el plaer solitari» (CHARLON, 1990: 183). En ell, 

l’acció no és altra que una dona, la Rebeca, delectant-se amb la seua pròpia imatge 

reflectida al mirall després d’haver practicat sexe. El relat, de caire intimista, mostra 

l’autosuficiència de la dona, ja que la protagonista pensa que l’home ja no compta per a 

res, perquè la satisfacció de ser dona és màxima. Amb aquest afany, l’escriptora afegeix 

una frase lapidària que recela dels homes i els margina: «Les dones, som» (p. 140). 

Com confirma Carles Cortés: «La Rebeca se sent orgullosa de sí mateixa, i és la 

reafirmació plena de pròpia identitat i la preparació psicològica per a portar endavant 

qualsevol problema que s’hi genere» (CORTÉS, 1999: 16). El conte, tracta de demostrar 

una de les màximes que defensa Simó: el plaer de la dona és més gran que el dels 

homes.
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 Així ho demostra al relat, en el qual una dona jueva que acaba de practicar 

sexe sent tot aquest terrabastall de plaer intern, tot compadint-se dels homes perquè no 

poden sentir el mateix. En realitat, el conte és un cant a la immensa fam sexual de la 

dona, que resta amagada sota capes d’hipocresia. I, a més, l’escrit, amb la seua 

plasticitat, acaba confirmant aquella sentència que Simó comenta en un dels seus escrits 

assagístics: l’enveja que els homes manifesten cap a les dones, fonamentades en les 
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 Conversa amb l’escriptora el 26 de setembre del 2013. 
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 A l’entrevista realitzada el 26 de setembre del 2013, l’autora ens confirmava aquesta teoría explicant-

nos el mite grec de Tirésias, al qual, Hera havia castigat i convertint-lo en dona. Després de 8 anys, Zeus 

el perdonà però Tirésias ja havia experimentat el fet de viure en tots dos sexes. Tot seguit, en una discusió 

entre Hera i Zeus sobre quin és el plaer més gran, el que sent la dona o el que sent l’home, Tirésias 

sentencia: ―si dividim el plaer en deu part, nou són plaers de dona, i un és plaer d’home. No hi ha 

comparació‖. L’autora, a més, ens informa de la immensa fam sexual de la dona sempre ha estat amagada 

en les obres literàries universals, sobretot escrites per homes.  
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fesomia dels seus respectius cossos.
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 Per a això, Simó argumentava que hi havia sis 

arguments claus que ho deixaven ben clar:  

Més aviat –i aquí ve la meua tesi– el que passa és tot just a l’inrevés; són els homes els qui ens 

tenen enveja a nosaltres. I és una enveja purament deguda a les característiques del nostre cos. Ja 

sé que sembla inversemblant el que ara us diré, però, com que ho demostraré, en quedareu ben 

convençuts. Tinc sis proves, sis elements, que provoquen que els homes ens tinguen enveja. I ha 

quedat demostrat: l’antropologia ho demostra cada dia. [...] En primer lloc, la dona arriba a la 

pubertat amb un senyal claríssim [...] Per a un home, en canvi, hi ha una indefensió que potser ha 

estat la base de totes les seus angoixes posteriors. [...] Segona prova: la dona sap amb tota 

seguretat qui és el seu fill; l’home ha de refiar-se de la seua confiança en la dona o sotmetre’s a 

la prova d’ADN [...] Tercer: la dona, per les seues característiques purament biològiques, està 

sempre disponible sexualment, mentre que l’home és fruit sovint de l’angoixa de no saber si 

podrà funcionar en l’acte sexual [...] Quart: la dona sap amb tota seguretat si ha produït plaer a la 

seua parella masculina, però l’home mai no està cert si n’ha produït, o bé si la parella està 

fingint, cosa que ell mateix no pot fer [...] Cinquena i molt important; crec que és la més 

important de les sis: la dona està dotada de l’únic òrgan existent al cos [...] que té per funció 

únicament produir plaer –estic parlant del clítoris– [...] I després tinc el sisé que, per a mi, és el 

més estimat. Aquest és preciós, i amb això acabaré. Segons sembla [...] , després de fer l’acte 

sexual, les dones estem molt estupendes; estem exultants [...] En canvi, per als homes, hi ha la 

tradició que diu que, després de l’acte sexual, queden pansits. Es veu que es queden tristos [...] 

Tota la història de la literatura en va plena (SIMÓ, 1992b: 99-100) 

 Amb tot, no és l’únic conte de l’escriptora en què s’intenta evidenciar aquest 

aspecte. De fet, el conte «Passa-t’ho bé, Reme» (DON) està protagonitzat per la Reme, 

una prostituta «jove, tendra i sincera que, tot i les dificultats, no renúncia al desig de 

sentir plaer i de sentir-se dona» (CORTÉS, 1999: 18). Sorprén la sinceritat de la jove, la 

qual admet que tot i el seu ofici, mai havia aconseguit l’orgasme, simbolitzant així la 

superioritat masculina per fora, però femenina per dins. També és molt remarcable 

l’acció que té lloc al relat «En la foscor d’una entrada», ja que dos adolescents 

mantenen una relació sexual dins d’una entrada d’un edifici. Ella és totalment inexperta 

i ell un veterà, tot i ser molt jove. És per això, que coneix els punts febles de la dona i 

dedueix que el plaer sexual en les dones no té límit i abraça una dimensió gegantina, ja 

que simplement fregant un llapis entremig dels dits dels peus de la jove, la fa enfollir 

sexualment. De fet, així ho reconeix la noia al final del conte: «vaig començar a ser 

dona en aquella entrada d’una casa fosca del veïnat, perquè un simple llapis em va fer 

sentir, per primer cop a la vida, què és i com és allò que anomenem plaer» (p. 124). 
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 Consulteu l’article d’Isabel-Clara Simó «―Gignere‖» (1992b: 99-100).  
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També hem observat contes que, així com passava a «Plaer de dona» (ALC-NVY), 

prescindeixen totalment de la necessitat masculina a l’hora de proporcionar plaer en les 

relacions sexuals. És el cas del relat «La depilació», en el qual l’Encarnita, una dona 

madura, es posa en mans d’una especialista d’estètica per tal d’aconseguir una depilació 

perfecta. Amb les constants provocacions, fregaments i xuclades de la jove, l’Encarnita 

arriba a l’èxtasi en poc de temps, asseverant al final del conte: «jo sempre m’ho dic: 

Encarnita, com unes mans de dona, tan delicades i tan subtils, no hi ha res» (p. 141). Un 

últim escrit que contrasta l’opinió de Simó el podem trobar també dins la compilació de 

relats Directe al gra, i s’anomena «La glòria». En ell, observem un acte sexual lèsbic 

entre dues dones ben diferents: una més experta en aquests afers i una altra, 

l’Empariues, que desconeix aquest món. Totes dues es lliuren a l’amor i la jove va 

descrivint extasiada allò que experimenta: «em comença a fer unes llepades i unes 

remenades tan ben fetes que jo comence a cremar i a rajar» (p. 154). Davant d’aquest 

plaer brutal, l’Empariues reconeix que mai més pensa provar-ho amb xics, sinó més bé 

al contrari, repetiria sempre amb les dones.  

 Els contes de Simó desprenen també una altra conclusió: la sexualitat de la dona 

en la maduresa està més viva que mai. No oblidem els relats «―Alfonso‖» (HP), en el 

qual, la Sílvia té la necessitat, després de quedar-se viuda, de recórrer al sexe per tal 

d’apaivagar les seues cremors. Com comenta Carles Cortés: «―Alfonso‖ manté en la 

mateixa línia l’exposició del desig sexual d’una dona major, que malgrat la seua 

viduïtat, no ha perdut la necessitat física dels homes. L’aïllament inicial de la 

protagonista acaba ben prompte a partir d’una punxada, intensa i inequívoca, a la zona 

del baix ventre, tot un senyal de desig» (CORTÉS, 1999: 17). Una altra vídua que sembla 

haver-li reviscolat l’apetit sexual podem observar-la dins del conte «Gossos», ara bé, 

observem com aquesta protagonista s’inclina per experimentar sensacions noves amb 

animals. De fet, la reflexió de la dona a l’hora de cercar l’essència de la joventut és molt 

sincera, explicada en una reflexió en primera persona: «només tinc quaranta-dos anys, 

ostres! I no sóc cap venus, però lletja no sóc! O és que si em vingués de gust no podria 

lligar-me algú?» (p. 144-145). Evidentment no és l’única que pensa això, ja que al 

Microconte 4 de la compilació de Perfils cruels, assistim a la reflexió d’una altra dona 

que ronda els quaranta anys que s’emprova tota mena de vestits per verificar si encara 

és capaç d’agradar els homes. Finalment, incloem en aquest apartat la protagonista del 

relat «La ganivetada», una dona madura que, després d’ésser atacada dues vegades per 
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un jove delinqüent, decideix no delatar-lo perquè la cura i la preocupació que ha tingut 

per ell mentre estava ferit, li han donat ganes de gaudir de la vida: «fa molta falta poder 

parlar, em sento tan i tan bé i amb tantes ganes de viure» (p. 183).
310

  

 Evidentment, totes aquestes protagonistes remarquen la força vital que 

desprenen les dones i les ganes d’encarar una nova vida, tot trencant amb un passat que 

els colpeja i els obliga a actuar d’una determinada manera. Per exemple, la mateixa 

Sílvia, del conte «―Alfonso‖» (HP) reconeix la dificultat d’enfrontar-se amb el futur 

sense la companyia del marit, ja que celebrava feia poc els 40 anys de casada. Tot i 

això, decideix oblidar la solitud i aventurar-se cap a una nova experiència. Una cosa 

semblant li ocorre a la Laura, dins del relat «En Benet» (HP), una jove que decideix fer 

un esborrany al seu passat i iniciar una relació en parella amb el Benet, un vell amic que 

sempre l’ha atret, i a qui, finalment, s’ha atrevit a confessar els seus sentiments. 

Contràriament a aquest punt, tenim l’altra visió d’enfocar la vida, també vista per ulls de 

protagonistes femenines, ço és, la resignació a viure una vida familiar que no els fa 

felices. És el cas de la protagonista del conte «Nike-air» (DON) que remou cel i terra 

per tal de fer feliç el seu fill, o també el cas de la Sofia del relat «El bon suís» (DON) 

que no entenia la vida sense el seu marit, tot i el fàstic que professava per ell. 

Destaquem frases com: «–M’agrada estar casada! M’agrada molt! I m’agrada ser 

mestressa de casa, ho sents? [...] No em sento ni inferior, ni servil, ni rebaixada, ni trobo 

que sigui una feina embrutidora! [...] I m’agrada fer el sopar del Claudi, i preparar-li 

cada dia alguna cosa especial. I m’agrada portar-li una beguda quan seu a veure el 

partit, i fer-li crispetes i posar-me al seu costat a fer ganxet mentre crida «Goooool!» (p. 

13), o una altra com: «m’agrada sentir que sóc una bona lleona, que guarda la cova 

calenta i abrigada per quan arriba el lleó amb una peça de caça a la boca...» (p. 13). 

Ambdues demostren un gran poder de submissió envers un marit déspota. Per últim, 

afegim dins d’aquest aspecte, la protagonista del conte «Amor de mare» (DON) que, 

després de fer-nos veure en un monòleg que odia els fills per la seua perversitat, les 

seues paraules tenen una altra intenció, com comenta Carles Cortés: «és la denúncia en 

primera persona dels patiments d’una dona casada que lluita en tot moment per la 

supervivencia d’una família» (CORTÉS, 1999: 16).  
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 Semblant a aquestes reconstruccions en les vides de les protagonistes femenines madures observem 

l’obra narrativa de l’autora Una ombra fosca com un núvol de tempesta (1991) dins la qual Sara, una dona 

d’avançada edat, ha de superar la mort sobtada del seu marit, assassinat misteriosament en un carreró. No 

li costarà gaire, ja que assistim en la novel·la a la confessió de la protagonista, la qual sentia odi i fàstic 

per ell.  
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 A més, els contes de Simó sereveixen per a manifestar l’atac constant a la 

dignitat de les dones, així com les reaccions més inconformistes davant aquesta 

situació.
311

 No oblidem la Rosario, del relat «El suquet de peix» (PC) que, després 

d’haver estat humiliada i vexada, decideix venjar-se orinant en la sopa dels comensals, 

ja que ella se’n tornaria al seu país, però dignament. També observem un procés 

d’enorgulliment per part de la Sofia, dins del conte «El bon suís» (DON), ja que ha estat 

capaç d’encarar-se amb el seu marit i li ha fet veure que podria tindre una vida sense ell, 

gràcies a l’empenta de la Neli, una bona amiga. Un acte més pervers, però que també 

reclama la dignitat de la dona, l’observem al relat «Amanda», ja que com a dona 

víctima d’una infidelitat, no ha pogut suportar l’engany i ha traçat un pla maquiavèl·lic 

per tal de fer veure qui mana en aquestes situacions.  

 Seguint amb aquest punt, una altra conclusió extreta dels contes d’aquesta 

escriptora és el fet de remarcar que les dones porten la batuta i esdevenen el centre 

d’atenció de gran part de les relacions en parella. Ho demostra clarament el relat «Si 

m’estimessis...» (DON), en el qual observem com la Laia, una dona amb actitud 

organitzadora, sempre aconsegueix allò que es proposa, amb el consentiment del seu 

marit. De fet, visitarà els seus pares fent-los veure que el matrimoni rutlla perfectament, 

tot i l’evidència. Per altra part, l’Eva i la Mireya del conte «Entre classe i classe» 

(DON), són les que, considerant-se les més atractives de la classe, decidiran amb qui 

mantenen relacions sexuals.  

 Evidentment, la intenció de trencar els cànons sexistes esdevé una de les grans 

intencions de l’escriptora a l’hora d’escriure els contes. Montserrat Palau ens ho 

confirma a propòsit del relat «La presidenta» (DON): «Les dones no són sempre dolces 

i submises. És el cas de la Magdalena, una dona de ferro que és la presidenta d’una 

empresa» (PALAU, 1999: 37). Però les dones són molt més que una imatge. Gran 

quantitat d’elles esdevenen éssers lliures i infidels, així com la Tònia del conte «Mitjons 

tirats per terra» (HOM) que ha decidit abandonar el seu marit Jaume, per tal d’anar-se’n 

amb el Lluís, de qui definitivament està enamorada. O també observem que les dones, 
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 Aquesta afirmació coincideix totalment amb allò que confirmava l’estudiosa Montserrat Palau al seu 

estudi Dones i nacions: in/dependents i in/visibles, dins el qual ens exposava que les dones en aquestes 

darreres dècades «han viscut i viuen uns procesos de canvi per poder pasar d’objectes a subjectes, per 

obtener la plena ciutadania amb igualtat de drets i per poder exercir i decidir la seva pròpia llibertat. Uns 

procesos que es mouen de la ―dependencia‖ a la in ―independencia‖ (PALAU, 2012, 10).  
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també són infidels de mena, com per exemple la dona discreta del relat «De teves a 

meves» (HOM).  

 Un altre tret fonamental és la plasmació que les dones són éssers astuts i 

intel·ligents i, moltes vegades, perversos. Fixem-nos en el conte «El pes de la cultura» 

(HOM) en el qual una jove, previsiblement discreta i honesta, provoca un terrabastall 

emocional en un home molt erudit. Aquest ha caigut en la temptació de la carn i, davant 

les insinuacions i provocacions d’una xica que s’ha llançat furiosament contra ell, ha 

iniciat paral·lelament una campanya d’enderrocament envers la seua persona, acusant-lo 

de violador i de maltractador. Aquest aspecte també s’evidencia al relat «La fi del món» 

(HOM) en el qual un altre home ha estat víctima de l’astúcia i perversitat femenina, ja 

que el condemnaran a perdre la custòdia de la seua filla davant una acusació terrible de 

la seua exmuller, aportant proves totalment falses. La justícia creurà la dona per 

l’habilitat que ha sabut exercir al llarg del procediment.  

 Per últim, el darrer punt a favor de la dona que expressa els contes de Simó, 

afegim l’afany de superioritat i de millora que desprenen molts protagonistes femenins. 

És el cas de la Laura del relat «El garatge» (TAG), una dona que intenta fer seu l’espai 

d’una altra amb l’objectiu de ser superior a l’antiga parella del xicot. El fet de suplantar 

i fer oblidar el passat, a partir de l’exaltació de les seues millors característiques, és el 

seu objectiu. Així, l’Alícia del conte «Les germanes» (TAG) també mostra un afany de 

superació en la vellesa envers la seua germana Olga, ja que aquesta darrera sempre ha 

actuat lliurement, sense seguir les directrius que les circumstàncies familiars obligaven.  

Com comentava Simó en una entrevista compartida amb Montserrat Roig, «les 

dones tenim la possibilitat de parir fills, un fet importantíssim. No vull deduir-ne una 

superioritat especial, però em fa una certa gràcia com argument, sobretot per a 

estampar-ho de tant en tant a la cara dels homes» (SIMÓ, 1985: 13). Ara bé, al relat 

«Amor de mare» (DON) observem l’actitud de la protagonista principal, que està 

esgotada de manera fulminant pel fet de posseir un dels atributs més preuats de les 

dones: la maternitat. De fet, mostra un rebuig i un odi absolut cap a ells i, almenys en 

aquest aspecte, pretén comparar-se amb els hòmens, que poden abandonar-los sense 

donar cap explicació. En aquest cas, el fet de parir fills i tenir l’obligació de tenir cura 

d’ells no ha esdevingut un plaer, sinó una tortura.  



318 

 

 Ara bé, no tots els contes són un cant al feminisme i una crítica ferotge al 

comportament dels homes. Per exemple l’escrit «Rosina, my darling» (HP), 

«transgredeix totalment la visió habitual de les històries més feministes de l’autora 

perquè ara, és l’home qui escriu el relat» (CORTÉS, 1999: 15). Per últim, mostrem el cas 

del conte «La cosina Amàlia» (DON) en el qual, la narradora-protagonista deixa palés el 

fàstic que té pel fet de ser dona i poder parir, ja que el cos després del part esdevé moll, 

fluix i greixós. El problema amb l’anorèxia l’ha portada a opinar d’aquesta manera, fet 

pel qual deduïm que, només en els casos extrems, el fet de ser dona i el desig de ser 

home, suposa una tortura per a alguns personatges.  

 

3.2.1.1 La realitat de les relacions 

  

Al llarg de tot aquest estudi hem anat observant que una de les característiques 

essencials dels relats de Simó és oferir la crua realitat que ens envolta des d’una òptica 

bastant catastrofista pel que respecta a les relacions humanes en general, i a les relacions 

en parella, en particular. Aquesta intenció neix des del seu primer recull de contes, És 

quan miro que hi veig clar (1979), així com explica Jordi Nopca: «El títol és una 

declaració de principis sobre la seva literatura, que parteix de l’observació de la realitat» 

(NOPCA, 2012: 36). No obstant això, al llarg de tota la seua trajectòria l’autora ha tractat 

de cercar aquest objectiu d’observar, d’analitzar i de mostrar en la ficció allò fingit i 

amagat de la realitat. De fet, així ens ho confirmava Anne Charlon que, a més, afegia: 

«certes ficcions que semblen proposar situacions excepcionals –o fins i tot 

inversemblants– s’han de llegir com casos exemplars i no tan extrems de la violència 

insidiosa que regeix les relacions humanes» (CHARLON, 1999: 20).  

 Així, com hem comentat abans, les relacions en parella copen la gran part 

d’aquesta anàlisi, de la qual podem desprendre algunes conclusions, com ara el desig de 

possessió dels homes envers la dona existents als contes «L’airet de matí, a Barcelona» 

(EQM), quan la Teresa confessava: «no sabria regir la meva vida, que jo només sabia 

obeir i que mai no havia estat lliure i no sabia el que era» (p. 148); «Melodrama alcoià» 

(BRE), la possessió incontrolable del Jacint cap a la Conxita, que culminarà amb el seu 

assassinat; o en el relat «Què has fet aquest estiu» (HOM), en què un xiquet narra la 

relació d’ell, del seu germà i de la seua mare amb un monstre capaç de maltractar-los 
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reiteradament pel fet de sentir-se amos d’ells. Ara bé, amb els contes de Simó sembla 

que el poder d’atracció en les relacions en parella és tan intens que, aquest sentiment de 

possessió no només esdevé masculí, sinó que també l’exerceixen les dones, com per 

exemple en el relat «L’anell» (HOM), en el qual un home, cansat del control estricte 

que pateix dins del seu matrimoni, viu un dia de llibertat total quan ella roman 

ingressada a l’hospital; o també tenim el cas de la dona protagonista del relat «Amanda» 

que exerceix la seua condició d’única dona del marit per fer-lo tastar la seua traïció, tot 

extirpant-li els genitals, corroborant així la teoria de Charlon, la qual anunciava que «el 

desig de possessió en exclusivitat de l'altre, i doncs la voluntat de reduir-lo, no són, en 

les ficcions d'I. C. Simó, específicament masculins, ni específics de la relació d'amor de 

la parella» (CHARLON, 1999: 21).  

 El punt de mira dels relats breus està enfocat en gran part de les ocasions cap al 

decaïment progressiu de les relacions matrimonials, ja que molts aspectes com la passió, 

l’amor i la complicitat disminueixen dràsticament, mentre d’altres com la infidelitat, les 

discussions i els secrets augmenten sense fre. Un cas molt explícit el trobem al realt «Si 

m’estimessis...» (DON), ja que la Laia fa ús d’una estratègia molt elaborada per tal de 

reviscolar l’essència d’enamorament que semblava haver-se fos. La suposada teoria que 

el matrimoni no proporciona felicitat infinita, sinó més bé temporal, ens ho corroboren 

els protagonistes masculins del conte «L’atómico» (HOM), que dibuixen les seues 

misèries als seus respectius confidents, penedint-se totalment d’haver pres la decisió de 

casar-se. Un altre cas exemplar d’aquesta hipòtesi el trobem al relat «De teves a meves» 

(HOM), en el qual un home reconeix haver perdut la vigorositat sexual dins del seu 

matrimoni i s’escalfa contínuament observant xiques joves per les oficines, fins que li és 

infidel a la seua muller. Seguint amb aquesta tònica, observem el cas d’un mascle que 

també es queixa del matrimoni al conte «No m’agrada la meva dona» (HOM), ja que 

comenta el terrible passotisme de la seua muller per tal de tenir cura del seu cos. No pot 

entendre com pot permetre que el seu cos estiga moll, sense dureses i descurat, mentre 

que ell, acut al gimnàs per tal de traçar una escultura muscular ben atractiva. És per 

això, que davant aquesta evidència, no pot resistir-se als encants d’una nova xica de la 

feina, amb els pits rectes i el cos perfecte. Però no és l’únic que es queixa del físic de la 

seua muller: el protagonista del relat «El tatuatge» (HOM) s’avergonyeix de la seua 

perquè té un cony molt pelut que, tot i encantar-li, fa basarda exposar-lo als llocs 

públics. També les dones saben queixar-se del físic del seu home, com ocorre al conte 
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«La foto», en el qual la protagonista jove, filla del polític, es queixa de la cara de cavall 

del seu pretendent, tot i que es casarà amb ell per tal de poder accedir més fàcilment 

dins del cos dels Mossos d’Esquadra.  

 No obstant això, no són els únics casos en què observem aquest deteriorament 

dins del matrimoni. La relació entre la Nora i el Bru del relat «La bèstia» pateix un 

autèntic calvari a propòsit de l’avortament d’ella. El Bru, tractant de comprendre-la, 

intenta solucionar el problema sense cap tipus d’encert, provocant l’enfonsament 

definitiu de la relació. D’altres matrimonis, han arribat a un punt de no tornada i de 

solucions dràstiques com ara el que apareix al conte «Mitjons tirats per terra» (HOM), 

ja que la Tònia ha decidit abandonar el marit, tot i que el respeta i l’admira, per tal de 

fugar-se amb el seu amant, un home que ha aconseguit experimentar en ella unes 

sensacions inèdites, com la passió i l’escalfament. Per últim, aprofitem l’avinentesa per 

citar el matrimoni protagonista del relat «La fi del món» (HOM) que, després d’haver-se 

divorciat, encara pot anar a pitjor a conseqüència d’una enveja terrible, en aquest cas per 

part de la dona, que tractarà de denunciar falsament el seu marit d’intentar sobrepassar-

se amb la filla.  

 Un cas curiós i digne de ser analitzat és aquell que mostren els protagonistes del 

conte «El garatge» (TAG). En ell, la Laura i el Jofre s’acaben de conèixer i enceten una 

relació de futur amb una gran passió. Decidiran conviure en casa d’ell, però la Laura 

cada vegada se sentirà més incòmoda en un terreny on tot li és desfavorable, ja que al 

Jofre, tots els racons de sa casa li recorden a l’anterior parella. Amb aquest pensaments 

dins del cap, la Laura intenta crear-se un raconet de la casa que només fos d’ella, 

arraconant la passió que sentia pel Jofre i abocant la relació a un fracàs absolut. És 

evident que Simó també deixa entreveure que les coses que es volen fer massa ràpid 

poden precipitar-se al buit, com és el cas del relat «Veïns» (HOM), on un home i una 

dona que viuen al mateix edifici després d’haver-se conegut mantenen relacions sexuals 

i es casen en menys d’un any, tot i ser dues persones totalment diferents en tots els 

aspectes. També finalitzarà prompte la seua aventura.  

 Efectivament, els matrimonis, amb el pas del temps, entren en caiguda lliure i 

serà missió impossible mantenir la mateixa frescor que existia als inicis de la relació. 

Part de culpa la tenen els homes, els quals esdevenen moltes vegades una caricatura 

grotesca dibuixada per Simó, tractant de ridiculitzar els seus actes, com per exemple 
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ocorre al conte «Nike-air» (DON), en el qual se’ns descriu al Pep com un home que es 

tira pets constantment i es furga les dents a diari. A més, és un home que sempre està 

pensant en els pits de les dones, sobretot si estan ben plantats i fornits. Un altre cas 

d’home en situacions patètiques l’observem al relat «Les anques de la meva dona» 

(HOM). En ell, un vellet que enyora la presència de la seua dona movent les anques 

rítmicament mentre escurava a la pica, s’atreveix a col·locar-se el davantal per primera 

vegada en la seua vida per tal de simular un moviment de zig-zag en els malucs amb un 

únic objectiu: reviure aquests moments. També podem afegir altres dos exemples 

d’homes amb una personalitat dèbil, vençuts i derrotats, que demostren la varietat 

masculina que moltes vegades no surt a la llum. És el cas de l’Octavi del conte 

«T’estimo, Leonor» (DON) que ha intentat suïcidar-se perquè no alça el cap i pensa que 

té mala estrella. Davant les dificultats i els continus aclaparaments provocats per la seua 

dona, havia decidit finar amb aquella tortura. Per últim, incloem també les 

reivindicacions dels gènere masculí del protagonista del relat «La desgràcia de ser 

home» (HOM), que enumera les raons per les quals els homes surten malparats en 

comparació amb les dones: el pis, el divorci, la fama, els maltractaments, la pederàstia... 

És per això, que manifesta el desig de convertir-se en dona, ja que els homes «hem 

passat de ser els reis del mambo, com el meu pare, que al cel sia, a culpables a priori. 

És que ho contes i no s’ho creu ningú: has de ser destre, en tot» (p. 9).  

 Cal destacar també els consells que la mare li dóna a la filla dins del conte «Ja 

t’ho deia jo» (DON) perquè la dona madura realitza un inventari de comportaments que 

les femelles han de seguir de cap a peus per tal de fer feliç un home, sobretot, si és un 

home treballador que porta els diners a casa. La submissió contínua, ser una bona 

mestressa de casa i satisfer els plaers masculins al llit seran les tasques totalment 

obligatòries per tal de ser una bona esposa. Amb aquests pensaments, Simó tracta de 

recriminar aquesta ideologia esclavitzadora que moltes dones encara arrosseguen, 

pròpies d’una època històrica que ha passat a millor vida, així com anunciava en un text 

assagístic a propòsit del feminisme de la seua col·lega Maria Aurèlia Capmany: «les 

realitats històriques són les que sotmeten uns éssers humans a altres, no les realitats 

biològiques, com el sexe o la raça. O la classe social» (SIMÓ, 1992: 273).  

 Amb tot, a continuació realitzarem un inventari de les causes principals dels 

finals desastrosos que arrosseguen els matrimonis reflectides en els respectius relats 

breus de l’autora:  
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-Abandonaments: «Engruna de res» (EQM), «Rosina, my darling» (HP), 

«Mitjons tirats per terra» (HOM), Microconte 5 de la compilació Perfils Cruels. 

-Adulteris: «...I el llop s’enfarinà la poteta» (BRE), «En Benet» (HP), «D’oca a 

oca» (PC), «Passa-t’ho bé, Reme» (DON), «De teves a meves» (HOM), 

«Amanda».  

-Decaïment físic o psicològic: «Melodrama alcoià» (BRE), «Si m’estimessis...» 

(DON), «El tatuatge» (HOM), «No m’agrada la meva dona» (HOM).  

-Maltractament i violència: «Tu sí que m’estimes, oi que sí?» (ALC-NVY), 

«Amor de mare» (DON), «Què has fet aquest estiu» (HOM). 

-Desavinences accentuades: «Demà demanarem» (BRE), «El bon suís» (DON). 

-La recerca de la llibertat masculina: «Penseu bé què demaneu: us ho podrien 

concedir» (HOM), «L’anell» (HOM). 

-Falta de confiança: «El garatge» (TAG). 

-Homosexualitat amagada: «Ja t’ho deia jo» (DON). 

-La influència familiar (els sogres): «T’estimo, Leonor» (DON). 

-Incomprensió i angoixa: «La béstia». 

 Observem així un autèntic drama en les relacions en parella, sobretot quan es 

consumeix el matrimoni. Simó ha tractat d’oferir la visió més dura d’aquestes relacions, 

demostrant així que els temps canvien i que les noves generacions actuen amb més 

llibertat, decidint per si mateixos la continuïtat del vincle. Però també intenta explicar 

que «continuen havent-hi grans problemes de parella entorn de les pors i les angoixes de 

l’home, i la insatisfacció de la dona. Sí que sembla un problema d’educació 

senzillament, de coneixement, de saber com funciona el sexe» (SIMÓ, 1985: 20). De fet, 

totes aquestes relacions fracassades dels contes de l’autora podrien augmentar si 

comptéssim els fracassos amorosos fora dels matrimonis, o d’altres que van en camí 

com per exemple al relat «Somnàmbul» (ANG) quan el xiquet reconeix que els pares no 

estan passant pel millor moment per discussions tan insignificants com una porta que 

grinyola, o una consola.  
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 Ara bé, els contes de Simó són un autèntic tractat que enumera i analitza el 

comportament de les relacions humanes cap a les dones des de totes les òptiques, ço és, 

des de les relacions maritals fins a les familiars, passant per aquelles que s’esdevenen a 

la feina, o aquelles totalment imprevistes. Enumerem les següents: les reaccions de 

respecte i de temor dels treballadors de l’empresa de la qual la Magdalena és la cap 

superior dins del relat «La presidenta» (DON); la relació tan especial de la mare amb el 

seu fill, totalment inversa a la de la resta de ciutadans, dins del conte «Al metro» 

(DON); la relació amorosa que creu tenir la dona madura del conte «La ganivetada» 

amb el seu lladre, el qual acabarà degollant-la; o la relació tan estranya que la muller 

manté amb un artista de renom dins del relat «On anirem a parar?» (HOM), ja que 

l’eminència musical confessa que només la seua dona és capaç de crear un clima de 

silenci que propicie els seus èxits i, només a ella, li deu tots els seus èxits.  

 A l’hora d’analitzar el comportament de les dones i les relacions humanes que 

entaulen és important remarcar la complicitat i el lligam que estableixen entre elles. Al 

llarg dels contes hem observat una gran confiança entre persones del mateix sexe, dones 

i dones per una part, homes i homes per una altra, ja que creuran que els seus 

problemes, o alegries tindran un major enteniment per part d’individus afins a elles o a 

ells. En primer lloc, esmentarem casos en què les dones protagonistes dels relats obren 

el seu interior i es confessen a les seues respectives amigues, com és el cas de la Conxita 

del conte «Melodrama alcoià» (BRE), la qual li confirma a la seua companya els plans 

de casament. Observem també un exemple de força i de recolzament d’una amiga 

davant les desgràcies de l’altra al relat «El bon suís» (DON), dins del qual la Sofia i la 

Neli, mantenen un seguit de reunions en un bar per tal de parlar dels problemes maritals 

de la primera. La Neli, amb una ideologia més liberal, farà que la Sofia reaccione davant 

les humiliacions constant que rep per part del seu marit. De fet, la Sofia reconeix que: 

«Sempre emociona que els altres parlin de les nostres coses; o, almenys que les hagen 

escoltades» (p. 12). Un altre exemple d’aquesta complicitat entre amigues el tenim al 

conte «L’intocable» (DON). En ell, l’Amanda i l’Íngrid, les dues agafades del bracet i 

en posició avançada dels homes, parlen amistosament fins que l’Íngrid li dóna permís a 

l’Amanda de tenir sexe amb el seu marit, ja que ha vist com bavejava per ell i, així, ella 

gaudiria més en l’acte sexual, quan ell se senta culpable. És molt destacable el cas de la 

Lídia i de la Patrícia J. dins del relat «D’oca a oca» (PC). Ambdues, rivals acèrrimes 

que rivalitzen pel marit de Patrícia J., es veuen abocades al desconcert amb la mort 
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d’ell, però una conversació espontània les unirà per sempre i passaran a ser amigues 

inseparables, fins al punt de conviure juntes la resta dels dies, considerant-se germanes: 

«–És la meva germana –s’ha acostumat a dir la Patrícia J. quan presenta a algú a la 

Lídia» (p. 128).  

 Els vincles entre dones es formen en situacions totalment inesperades, com ara 

en la sala d’espera d’un quiròfan, lloc en què la protagonista del relat «T’estimo, 

Leonor» (DON) ha conegut una dona a qui confiar-li la seua intimitat. O en la clínica de 

depilació, en la qual una clienta ha acabat sucumbint a les temptacions d’una 

especialista, que l’ha captivada pel seu dot de paraula, infonent-li una confiança entre 

éssers del mateix sexe, dins de l’escrit «La depilació». Un altre cas de suport emocional 

entre dones és aquell que s’esmenta al relat «El cos» (ANG) perquè el Leonardo, el 

xiquet de la casa, pensa que sense la Remedios, una assistent fidel que tenen a casa, la 

seua mare hauria desistit i s’hauria ensorrat davant la mort del seu marit. Així, observem 

que l’amistat entre dones esdevé un pilar fonamental que ajuda a traure el cap en 

situacions molt complicades. Aquesta fidelitat, la demostra la mare protagonista del 

conte «Nike-Air» (DON) quan assegura: que «jo mai no tinc un no per les amigues» (p. 

46).  

 A banda de les amigues, les dones també es confien als components de la 

família, també dones, per tal de confessar les seues intimitats. És el cas de la Christa del 

relat «Kreuzberg» (HP), quan té el valor de confessar a sa mare la repugnància que sent 

al contacte físic amb els homes. Mare i filla tornen a ser protagonistes dels contes «Ja 

t’ho deia jo» (DON), «Alcoi-Nova York» (ALC-NVY) i «La foto». En el primer d’ells, 

la filla, esmaperduda i abatuda en una depressió, li confessa a la mare les causes del seu 

divorci; en el segon, la mare de Pilar li proposa tornar a la seua terra, Alcoi, per tal 

d’oblidar l’abandonament del marit; en el tercer, mare i filla organitzen un complot 

familiar per tal d’atrapar en una teranyina ben teixida el policia que posa en perill la 

seua seguretat. A més, observem altres vincles familiars femenins que esdevindran una 

empenta enèrgica per tal d’afrontar els problemes sobtats, com ara la tieta de la Fau, al 

relat «La felicitat d’Èdip» (BRE), que la mantindrà al seu mas de Vilatenim per tal 

d’amagar l’embaràs sobtat de la jove. O el cas de l’Olga, que rebrà la visita de la seua 

germana, l’Alícia, per tal de conviure juntes en la vellesa, dins del conte «Les 

germanes» (TAG).  
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 Simó, a més, tracta de reflectir en els seus contes que les dones, al contrari del 

que ocorria temps enllà, prenen decisions importants i tenen el poder de decidir per si 

mateixes, deixant a banda les opinions dels homes. És el cas de l’Elisa i l’Esperança 

dins del relat «Carona de verge» (ALC-NVY). Elles seran les úniques encarregades 

d’organitzar un viatge turístic a Venècia, sense consultar-ho als seus respectius marits, 

els quals romanen impassius davant la valentia de les seues esposes. 

 Ara bé, no hem d’oblidar-nos que els homes, si més no, també mostren molta 

més confiança entre ells, fins al punt de xerrar-ho més desinhibidament i sense cap tipus 

de problema i de pudor. Ens trobem amb tres contes molt representatius d’aquesta 

teoria: «Desig de desig» (PC), on uns amics es comenten els secrets a la barra d’un bar, 

sobretot de caire sexual: «L’amic li replica que la seva és tot al contrari, i que va 

completament depilada, i que això, el primer cop, li va fer un efecte estrany, perquè el 

pubis de la italiana sembla un pubis de nena» (p. 17); «L’atómico» (HOM), dins del 

qual dos amics es reuneixen en un pub, després d’anys de casats, parlant sense 

miraments de les misèries dins dels seus respectius matrimonis; «El tatuatge» (HOM), 

en el qual un home presumeix de pit depilat i de dona, també amb el cony depilat, i, 

amb quatre copes de més, és víctima d’una broma de mascles. Però aquestes confiances 

no fan més que mostrar una crua realitat: «que un home parli malament de la seva dona, 

no és infreqüent entre amics. Entre dones, dir que el marit no rutlla i no és bon marit, 

seria gravíssim i no passa gaire, si no hi ha ambient de complicitat» (SIMÓ, 1985: 28). 

 Però no tot és tan idíl·lic i les confiances, moltes vegades, es traeixen, deixant a 

una de les dues dones amb un pam de nas d’allò més indignant. Preguntem-li-ho a la 

Cari del relat «Xirigueig» (HP), que ha vist com la seua millor amiga, la Milena, ha 

cardat amb la seua parella; o a l’amiga de la protagonista del conte «La revenja», que 

també li ha furtat el xicot; o a l’Eva i la Mireya del relat «Entre classe i classe» (DON), 

que tot i ésser amigues íntimes, discuteixen, s’insulten i són infidels amb la parella de 

l’altra; o a l’Alícia del conte «Les germanes» (TAG), que no s’esperarà la reacció de la 

seua germana Olga, quan s’encarrega de difondre pel poble un xafardeig feridor cap a la 

seua persona.  

 Seguint amb aquest punt, les dones poden ser les majors amigues de les dones, 

però també les majors enemigues. Si abans comentàvem la complicitat i el lligam que 

entaulen entre elles i que podem observar en gran part dels contes, també comentarem 
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l’altre punt dispar: les desconfiança, l’enveja i la tirania de les dones cap a elles 

mateixes. De fet, hi ha moltes protagonistes que mostren una crítica punyent cap a 

d’altres a conseqüència de la gelosia: la dona del Benet envers la Laura dins del relat 

«En Benet» quan comenta: «–Escolta, maca, que la bombin! Si després té raons amb el 

seu home, haver-s’ho pensat abans de tirar-se el meu. Ja s’ho farà; diu en Benet que se 

n’ha tirat d’altres, de paios, per desfogar-se. A més, en Benet m’ha promès un braçalet 

de brillants si li trec la Laura Guich de sobre» (p. 213); la Patrícia J. cap a la Lídia, 

l’amant del seu marit difunt, dins del conte «D’oca a oca» (PC); o la protagonista del 

relat «La revenja» quan s’assabenta de la doble traïció. D’altres vegades, les crítiques 

entre dones són d’allò més supèrflues, però feridores, basant-se sobretot en el físic o en 

el caràcter, com ara la Sofia i la Neli del conte «El bon suís» (DON), quan totes dues 

comenten el físic de la nova parella del marit de la primera. O també quan l’Eva i la 

Mireya critiquen totes les xiques de la facultat que, com elles, pretenen ser el centre 

d’atenció dels xics joves universitaris. Per últim, també les mares critiquen les seues 

filles pel comportament inadequat que han mantingut en algun moment de les seues 

vides, com és el cas de la protagonista del relat «Ja t’ho deia jo» (DON), que, en 

comptes de donar suport a una filla deprimida pel trencament amorós, la castiga 

verbalment amb retrets i li recrimina actuacions que deuria d’haver seguit per tal de no 

acabar així de sola.  

 Dins aquest conflicte entre sexes, allò que la majoria d’homes intenten confessar 

als seus amics és la confusió que mostren cap a elles. Resumint, ells no entenen les 

actuacions i els pensaments que demostren les dones. Per exemple, el Joan del conte «Si 

m’estimessis...» (DON) no entén la seua dona Laia, la qual es queixa perquè la passió 

del matrimoni està fonent-se a poc a poc. Al Jaume del relat «Mitjons tirats per terra» 

(HOM) tampoc no li entra en el cap com la seua Tònia ha pogut abandonar-lo, éssent ell 

tan culte i refinat. De fet, no pot entendre com ha buscat un amor fora de casa. Un altre 

cas el trobem amb el protagonista del conte «No m’agrada la meva dona» (HOM), el 

qual no capta com la seua dona, la Lluïsa, té aquell cos tan molsut i lleig. O el Bru, que 

no entén la Nora dins del conte «La bèstia», enfonsada en una profunda crisi depressiva 

després de l’avortament, ja que mostra un comportament molt anormal. Tampoc el Jofre 

del relat «El garatge» (TAG) arriba a comprendre que la Laura es construeixi un niu en 

sa casa i tinga reaccions estranyes associades a altres racons del mateix indret. 

Observem doncs, com Simó ha tractat de reflectir en els seus contes un ample ventall de 
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possibilitats associades a la naturalesa de les dones, que els homes moltes vegades no 

perceben, moltes vegades per la seua simplesa. No obstant això, també observem un cas 

a l’inrevés dins del relat «Passa-t’ho bé, Reme» (DON), quan la protagonista, la Reme, 

no pot entendre algun comportament puntual dels seus clients, ja que tots segueixen un 

patró: sexe depravat sense miraments. Aquesta dissociació de pensaments i 

d’incomprensions vénen a reafirmar el tòpic dels homes víctimes, totalment 

incompresos per la complexitat de la dona, així com afirma Simó: «perquè resulta que 

les dones no entenem els nostres homes, pobrets meus; és que són uns incompresos. És 

a dir, que la nostra percepció no coincideix amb la comèdia que ells representen» (SIMÓ, 

1992b: 93).  

 Ara bé, poques vegades hem localitzat situacions en què individus del sexe 

contrari, sobretot masculins, endevinen o dedueixen allò que experimenten les seues 

parelles. Un cas curiós i totalment aïllat és aquell que hem analitzat al relat «En la 

foscor d’una entrada», ja que el jove sap d’antuvi allò que satisfarà sexualment a la jove 

adolescent. Ho sap perfectament a causa de l’experiència que té amb altres xiques. I ho 

endevina plenament. La xica se sent esclatar de plaer simplement amb el fregament d’un 

llapis pels racons que els dits dels peus deixen entreveure. De fet, així ho confessa en 

primera persona homodiegètica la protagonista-narradora: «vaig començar a ser dona en 

aquella entrada d’una casa fosca del veïnat, perquè un simple llapis em va fer sentir, per 

primer cop a la vida, què és i com és allò que anomenem plaer» (p. 124).  

 Amb tot, un dels trets més característics de Simó és el fet que el lector assistisca 

al reflex dels pensaments dels protagonistes, ja que estan narrats en primera persona i, 

els personatges tenen l’amabilitat de compartir amb nosaltres les seues experiències i les 

seues conclusions. Si separem per sexes les reflexions que mantenen les dones envers 

els homes i viceversa, les primeres destaquen per desprendre actes cruels. No oblidem, 

per exemple el cas de la dona protagonista del relat «Tu sí que m’estimes, oi que sí?» 

(ALC-NVY) que desitja la mort prematura del seu marit per tal que el seu fill i ella 

puguen viure amb tranquil·litat la resta dels dies: «–Tant de bo es morís i ens deixés 

tranquils a nosaltres dos! Tu sí que m’estimes, eh Marquet? Eh, bonic de la mare? » (p. 

126). Amb l’home ja difunt, la vídua del conte «D’oca a oca» (PC) assegura que 

s’alegra moltíssim d’aquesta sort i que seria capaç de ballar sobre la seua tomba. Un 

altre pensament pervers relacionat amb els homes i la mort exposa la Sílvia, 

protagonista del conte «―Alfonso‖» (HP), una dona que no va acudir al soterrament 
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d’un amic i soci del marit perquè pensava el següent: «Ara, a en Creixells, no li ho vaig 

perdonar mai, i ni tan sols vaig anar al seu enterrament quan, víctima d’un infart –que 

en la meva secreta intimitat jo trobava merescut–» (p. 34). Així, dones que han estat 

enganyades i humiliades com la Cari del relat «Xirigueig» (HP) o la protagonista del 

conte «La revenja» desitgen també una mort immediata i dolorosa dels seus botxins. 

 Però no tot són pensaments funestos per part de les dones. També mostren 

fantasies sexuals, com ara la protagonista del conte «Desig de desig» (HP): «El secret 

d’aquests nervis és que la dona del marit sent desig, un desig carnal, violent, pel jove 

soci. Quant més el desitja, més es neguiteja, i quan més neguitosa està, més el desitja» 

(p.10). O, fins i tot, evidencien l’opinió que tenen envers els homes, com és el cas de 

l’Amanda dins del relat «L’intocable» (HP) que recalca la inutilitat dels mascles, així 

com ho feia la mateixa Cari citada anteriorment dins del conte «Xirigueig» (HP): 

«Perquè els homes no tenen idees pròpies, i els han ensenyat que ells estan tot el dia 

disponibles, pobrissons meus» (p. 184).  

 Totalment diferents són les preocupacions i els pensaments dels homes, més 

centrats en la vida que porten dins del matrimoni i en l’enyor de l’etapa de fadrí, tan 

llunyana en l’horitzó. Recordem el cas dels dos amics, dins del conte «L’atómico» 

(HOM) que es retroben en un local i es confessen les tristeses dels seus matrimonis; o el 

cas del narrador-protagonista del relat «No m’agrada la meva dona» (HOM), el qual 

l’amenaça en abandonar-la si no és cuida més, perquè cada vegada li repugna amb més 

força: «Però ella té una panxa tova, caiguda, i la cicatriu diu que ni es veu; no es veu 

perquè està enfonsada entre replecs de greix, guapa!» (p. 129); molt semblant és el cas 

del protagonista del conte «El tatuatge» (HOM) que reflexiona sobre l’erotisme que 

desperta en ell el cony pelut de la seua dona, però la basarda que li proporciona el fet 

d’anar amb ella a una platja o un lloc públic; o el de l’home madur protagonista del relat 

«L’anell» (HOM) que, per primera vegada, se sent totalment lliure tenint la dona 

ingressada a l’hospital: «Només són tres dies d’hospital, i que bons que són: es respira 

millor i tot, a casa, sense la llauna de la Glòria» (p. 139); també pensa en la situació 

actual un dels protagonistes de l’escrit «M’agrada el teu pèl de barba» (HOM) que, tot i 

la felicitat de compartir moments amb la seua parella, se senten cohibits per la societat; 

o també acudim als pensaments d’un xic, el protagonita del Microconte18 de la 

compilació de Tota aquesta gent, que ha caigut en desgràcia des del moment que la seua 

xica va pronunciar les paraules ―T’estimo‖. En estranyes circumstàncies ens hem trobat 
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pensaments tèrbols i cruels respecte a les dones com ara el de l’Eladi al relat «Carona de 

verge» (ALC-NVY) que pensa: ―com estaria de trist i d’alleugerit alhora a l’enterrament 

de l’Elisa» (p. 103).  

 Per últim, són evidents les constants al·lusions als pensaments masculins 

referents al sexe i la bellesa de irradien les femelles que tenen al seu voltant, com ara 

allò que pensa el protagonista del conte «De teves a meves» (HOM) quan veu aparèixer 

una joveneta a l’oficina, fet pel qual li brollen els pensaments més calents: «I li sento 

l’aroma que puja del pit, que no és de suor ni de perfum, sinó de femella. Elles fan olor 

en tota la pell. Al cony més que enlloc; ah!, i després vénen les aixelles. A mi m’encanta 

xuclar-los els peus, si els tenen nets, que hi ha cada marrana que fa olor de formatge per 

una banda i de sardina per l’altra. I el que més m’agrada és posar-los els palmells de les 

mans a les natges i remenar-les» (p. 53); o el protagonista del relat «No m’agrada la 

meva dona» (HOM) quan observa la Lali, una jove empresària que han col·locat a prop 

d’ell: «Enfront de la meua taula, al despatx, ara han posat la Lali, i mira, no puc evitar-

ho: cada vegada que creua o desencreua les cames, em posa a cent» (p. 133).  

 

3.2.1.2 La denigració de la dona 

 

Una altra originalitat d'I. C. Simó en la tasca d'assenyalar les petites i grans crueltats consisteix 

en desemmascarar també la responsabilitat de les «víctimes». Així com es nega a fer sempre de 

la dona la víctima, la feble, la pacífica i la dolça, l'autora mostra la part de culpabilitat del (de la) 

que es deixa rebaixar, aixafar, i provoca, en bona mesura, el menyspreu o la violència. La mare 

de Raquel (en la novel·la Raquel) n'és un exemple perfecte: «víctima» del marit, però també de 

la pròpia incapacitat a assumir- se, sortir de la vida estreta en què es complau, esclava voluntària 

que es prepara a repetir la situació quan Raquel esdevé cap de la família. El caràcter repetitiu del 

cercle viciós (frustració, insatisfacció, que provoquen amargor o insensibilitat, que provoquen de 

bell nou altres frustracions, etc....) és el tema, per exemple, d'"Engruna de res" o "Sense 

aturadors" del recull Es quan miro... La víctima esdevé botxí però podrà tornar a ésser víctima, 

etc. (CHARLON, 1999: 22)  

 Amb aquesta afirmació d’Anne Charlon iniciem aquest punt que aprofundirà en 

el comportament passiu de les dones que esdevenen submises, voluntàriament i 

involuntària, dels seus respectius marits. Elles, se senten incapaces d’afrontar el 

problema, de fer-los cara i accepten, moltes vegades de bon grat, el seu destí. El fet de 
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no rebel·lar-se implica que hi haja una resignació amatent que no ha de trontollar perquè 

implicaria un perill per a les seues vides. Amb tot, als relats de l’escriptora ens hem 

trobat un munt d’exemples que ho confirmen, però observem, a més, que es tracta d’una 

constant en tota l’obra narrativa de l’escriptora, ja que en obres com Raquel (1992), La 

salvatge (1994) o Un tros de cel (2012) la submissió femenina és cridanera.  

 El primer conte on trobem una dona sotmesa a les voluntats del marit és «L’airet 

de matí, a Barcelona» (EQM) en el qual, Teresa admet, amb un cert to patètic, la seua 

situació en els moments en què el marit vivia: «que no sabria regir la meva vida, que jo 

només sabia obeir i que mai no havia estat lliure i no sabia el que era [...] No sabia ni les 

coses més insignificants: la propina que has de donar al vigilant, el telèfon del metge, el 

número de compte al banc, quina hora és tard per a anar a dormir, ni...‖ (p. 148-149). 

Teresa, davant el nou estat de viduetat, manifesta un pànic incontrolable perquè pensa 

que ningú la renyarà o la guiarà per la vida. 

 Així, el paper de la dona es veu tan manipulat pel poder masculí que moltes 

d’elles es neguen a acceptar la realitat, ja que s’encarreguen de tapar les misèries que 

sofreixen en casa dia rere dia. Per exemple, al conte «Xirigueig» (HP), se’ns relata la 

història d’un matrimoni, el Manuel i la Mari. El narrador ens descriu que «tota l’escala 

sabia que l’home li pegava, perquè es veu que l’encenia aquella vida tan curta que 

portaven i arrossegava molta rancúnia a dintre, i no la podia descarregar en cap altra 

persona més que en la pobra Mari. Si la senties a ella, però, el seu Manuel era un sant» 

(p. 184). Un cas semblant és el de la protagonista del conte «Amor de mare» (DON). En 

ell, la narradora-protagonista ens reconeix que ha aguantat tot un calvari de 

maltractaments i menyspreus, silenciant-ho tot. A més, es responsabilitza de les seues 

errades i ofereix tot un seguit d’exemples ben plàstics del seu viacrucis, ja que no podia 

anar a la perruqueria o no tenia roba per a posar-se. Per altra banda, el seu marit, l’Emili 

sempre anava empolainat. Aquesta dona tampoc tenia amics ni amigues i es passava el 

dia plorant. La ràbia augmentava quan observava un feix de diners que l’Emili balafiava 

en coses supèrflues. A més, una vegada divorciats, no li passava la pensió. Es tracta 

d’un cas d’humiliació màxima i, sobretot, de resignació davant d’una situació cridanera 

d’injustícia.
312

  

                                                 
312

 Simó critica en aquests exemples narratius el comportament de les dones que amaguen la violència 

manifestada pels mascles en les relacions en parella, un fet que les inculpa d’una de les primeres causes 

de mort al món, com anuncia l’estudiosa Maria-Àngels Roque: «la violència domèstica és un fenomen 
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 Tres dones més que amaguen el comportament violent dels seus botxins mascles 

les podem observar als relats «Què has fet aquest estiu» (HOM), «Tu sí que m’estimes, 

oi que si?» (ALC-NVY) i «La ganivetada». En el primer d’ells, observem com un 

xiquet descriu en una redacció una situació caòtica, ja que en la seua família hi ha un 

monstre, el seu pare, que maltracta repetidament la mare, el seu germà i ell mateix. 

Mentrestant, la mare amaga la situació i diu mentides per tapar el seu marit. En el 

segon, observem com la dona es deixa maltractar, humiliar i insultar davant del xiquet, 

fet que desencadenarà una reacció del nen, però mai de la dona. En el tercer, una dona 

madura, no delata el lladre que l’ha degollat perquè li ha fet experimentar sentiments 

renovats d’amor.  

Quan Charlon deia aquella frase es basava en els comentaris de les protagonistes 

dels contes de Simó, ja que moltes d’elles reconeixen el seu conformisme i la seua 

actitud pacificadora, com per exemple la Pilar del relat «Alcoi-Nova York» (ALC-

NVY), quan comenta que «poques dones són de tan bon conformar com jo» (p. 12), així 

com també la protagonista de l’escrit «Pardalets» (DON) que, amb la visió d’una mare 

de colom respecte els seus fills, se n’adona que tota la vida se n’han aprofitat d’ella. A 

més, observem altres tipus de relacions sotemeses als mascles per diverses raons, com 

ara la de la Rosario del relat «El suquet de peix» (PC), esclavitzada i humiliada pel 

Jacint, però sense obtindre cap resposta negativa per part d’ella. Hem de tindre en 

compte que la Rosario provenia de les Filipines i de passar per diverses calamitats 

traumàtiques. No obstant això, el conte està farcit de frases totalment denigrants com: «I 

un dia, amb gran satisfacció, va sentir que la mestressa presumia amb unes amigues que 

l’havia ensinistrada a fons» (p. 47). La Patrícia J. del relat «D’oca a oca» (PC) també és 

un altre cas extrem d’aquesta tipologia, ja que aguantava el matrimoni, tot sabent que el 

seu marit tenia una amant. De fet, suportava aquesta situació perquè ell, com a home 

honorable no podia consentir cap escàndol familiar i ella se sentia con un ésser del que 

tots tenien compassió. Observem també el paper passiu i conformista de la muller de 

l’eminència musical del conte «On anirem a parar» (HOM), la qual se sent orgullosa 

d’encarregar-se que tota l’atmosfera del geni estiga en perfectes condicions, tot 

demostrant el paper secundari de les dones. Amb tot, un dels relats on millor s’observa 

aquesta tendència és el conte «Ja t’ho deia jo» (DON), en el qual una mare amb 

                                                                                                                                               
universal que causa un nombre important de víctimes entre les dones, més que el cáncer, la malària, els 

accidents de carretera o la guerra» (ROQUE, 2012: 123).  



332 

 

tradicions d’una altra època, renya i critica la seua filla per no haver-se sotmés a les 

condicions del marit, fent-la sentir culpable i desgraciada. No hem d’oblidar tampoc el 

conte «La bona persona del senyor Joan» (BRE), en el qual, irònicament, se’ns remet a 

la immensa sort que té la dona del distingit senyor Joan, ja que l’ha salvat d’utilitzar 

l’aixada per a sempre. Aquesta dona sempre mostrarà una actitud submisa per tal de 

satisfer els homes, realitzant correctament les tasques de la casa i complint en el llit amb 

el marit. A més, la dona se sentia culpable pels devenirs de la família i estava totalment 

agraïda a les divinitats pel marit que li havien servit, perquè així com afirma: «quin 

disgust no passaria per quedar com una dona descurada i ineficient!» (p. 91). 

Però hi ha més exemples d’aquesta actitud voluntària i dòcil. Per exemple la 

Paca del relat «Nike-Air» (DON), que suportava la gasiveria del Pep i les estretors a què 

la sotmetia. Carles Cortés ens anunciava «que l’autora vol novament criticar la 

resignació amb la qual es mouen algunes dones casades que no han sabut imposar la 

seua participació lliure en la relació familiar» (CORTÉS, 2001: 28). Un cas molt paregut 

al de la Paca és el de la Conxita del conte «Melodrama alcoià» (BRE) que se sacrifica 

pel marit i pels fills aguantant els vicis sexuals i depravats d’un marqués, fins que el 

marit la mata per gelosia. També la Reme del relat «Passa-t’ho bé, Reme» (DON) 

mostra una actitud obedient a conseqüència del seu ofici, prostituta. De fet, es deixa 

maltractar físicament pel seu client, tot i que li causa un dolor infernal: «Als primers 

esbufecs i xisclets em va fotre una hòstia que em va rebotar del llit. Jo ja anava a cridar 

ajuda [...] quan va i em fot una altra nata d’aquelles que et deixen muda i moixoni [...] 

Em vaig quedar més quieta que un cotxe en un embús, i igual de nerviosa, palpant-me la 

galta per si se m’inflava. Em feia un mal de dimonis. Sobretot la primera» (p. 54). O la 

Sílvia del conte «―Alfonso‖» (HP) que va cedir i canviar de vida perquè el marit tenia la 

intenció d’aventurar-se industrialment. O també la Mireia, cega d’amor cap al José 

Maria, no vol veure més enllà del que li diu la seua amiga i no admet la infidelitat 

evident de la seua parella al relat «Entre classe i classe» (DON).  

 Ara bé, també hem trobat casos de submissió que han obtingut algun tipus de 

reacció per part de les dones, encara que més escassos que els anteriors. Per exemple, la 

protagonista del conte «...I el llop s’enfarinà la poteta» (BRE), tracta d’oblidar-se 

d’aquestes humiliacions sent infidel amb el forner del poble. La protagonista del relat 

«El naixement de Gorgona» (BRE), en un acte automàtic, degolla el marit que tantes 

vegades l’havia vexat. O també la protagonista del conte «Plaer de dona» (ALC-NVY) 
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que deixa arraconada la dependència de l’home per a tots els aspectes, gaudint ella del 

seu propi cos. Així com deia Carles Cortés el relat representa un «trencament de la 

resignació i recreació personal d’una dona pel seu propi cos» (CORTÉS, 1999: 16).  

 També, sorprenentment, hem analitzat casos en què la submissió és contrària 

quant als sexes, és a dir, els homes es deixen dur per les dones, fet que corrobora la 

voluntat de Simó de posar el crit al cel i reivindicar la lluita per rebel·lar-se davant 

aquestes situacions. Per exemple, el marit de Leonor, dins del relat «T’estimo, Leonor» 

(DON), intenta suïcidar-se perquè tot li surt malament i perquè la dona l’humilia 

constantment, ja que no té decisió per encarar la vida. El Jaume del conte «Mitjons tirats 

per terra» (HOM) té la intenció d’admetre la culpa, de canviar i de sotmetre’s a la Tònia 

per tal de reconduir el seu matrimoni malmès. I el protagonista del relat «La fi del món» 

(HOM) també esdevé víctima d’una exmuller manipuladora que li furtarà la custòdia de 

la filla d’ambdós a través de mentides, sense observar cap tipus de reacció per part d’ell.  

 Per últim, a tall de conclusió d’aquest apartat de submissió voluntària, oferirem 

aquell que s’esdevé al conte «El bon suís» (DON). En ell, la Sofia confessa a la Neli la 

seua dependència del marit, tot demostrant-li les reaccions tan submises que li professa. 

A poc a poc, amb l’ajuda de la seua amiga, la Sofia va evolucionant i va despertant un 

esperit de llibertat amagat fins aleshores. Ara bé, té por de viure a soles i d’encarar una 

vida nova i misteriosa sense el recolzament del mascle. Finalment, la dona aconsegueix 

el respecte del marit a conseqüència d’una partida de pòquer, terreny exclusiu dels 

homes. La Sofia va mutant lentament i descobreix l’obsessió pels estudis, així com 

també el fet d’assolir noves metes. Es tracta d’un relat punyent que evidencia l’evolució 

de la dona en l’era actual, en contraposició a temps anteriors.  

 La intenció de Simó és la de reflectir el paper secundari de les dones en tots els 

aspectes, sempre a contra corrent del poder masculí. Citarem a continuació una reflexió 

de l’autora inclosa en un text assagístic a propòsit de l’anàlisi del feminisme de 

l’escriptora Maria Aurèlia Capmany:  

Ser «tot un home» vol dir ser valent, honrat, intel·ligent i lleial; ser «tota una dona» vol dir ser 

atractiva, ser dòcil i, sobretot, ser fèrtil. La dona és passiva i l’home actiu; la dona instint, l’home 

raó; la dona és donació i amor essencial, l’home és creació i amor accidental; la dona és solc i 

l’home retlla; la dona és història, l’home fa història; la dona és subjectiva, l’home objectiu; la 

dona és centrípeda, i l’home exteriorització; I la dona és espècie i l’home individu. (SIMÓ, 1992: 

268)  
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En aquest sentit, i repassant les petges que aquesta ideologia vessa en els seus 

relats breus, és destacable fer referència al conte «On anirem a parar?» (HOM), dins el 

qual subratllarem les paraules d’un artista consagrat en el món de la música: «Les dones 

no han estat mai músiques. Repassi, repassi la història de la música. Hi ha excepcions, 

no dic que no, però són això, excepcions. I el mateix passa amb la ciència, la ciència de 

debò, i amb l’arquitectura, i amb totes les belles arts, i amb els negocis i tot» (p. 175). 

Observem, doncs, una asseveració amb un to masclista i, a més, racista, ja que sense cap 

tipus de dubte s’atreveix a afirmar que les dones i els negres no poden ser mai artistes 

de prestigi. Es tracta doncs d’una crítica punyent a aquells individus que manifesten 

aquesta comportament, però també una altra crítica a les dones que no es rebel·len i que 

accepten aquesta concepció d’éssers menys intel·ligents, com la pròpia Simó comenta 

en un altre escrit assagístic: «només una escassa minoria de dones s’ha plantejat 

seriosament la seva igualtat mental i les seves capacitats intel·lectuals» (SIMÓ, 1993b: 

76).  

Un cas semblant, però no de masclisme explícit, sinó implícit, el tenim al relat 

«L’equació» (TAG), en el qual assistim a la resolució d’una equació d’un nivell molt alt 

per part d’una jove, la Carolina. Ningú en la casa sospitarà d’aquesta avinentesa 

pensant, fins i tot, que ha estat cosa de les divinitats. La Carolina haurà d’anar a França 

per demostrar la seua erudició dins del món matemàtic. I allò més greu, les dones són 

les que reafirmen aquesta qüestió, truncant qualsevol possibilitat d’equiparar els èxits, 

així com parla la mare protagonista del conte «Ja t’ho deia jo» (DON), quan assegura 

que els homes sempre tenen la raó quan decideixen separar-se de les dones que no han 

fet el possible per agradar-los i satisfer-los. La situació, segons l’autora, sembla bastant 

greu, però també hi ha contes esperançadors en aquest sentit, com per exemple «Mitjons 

tirats per terra» (HOM), en el qual observem la Tònia, una dona decidida i lliure, que 

per diverses raons ha pres la decisió d’abandonar el marit. En aquest cas sí que ha servit 

la veu de la dona, observant, a més, les reaccions posteriors de súplica del seu marit. 

Podem llegir també el relat «La fi del món» (HOM) en el qual analitzem la cultura 

judicial, l’únic terreny on sembla que la dona porta la capdavantera quant a l’home. En 

aquest cas, s’intentarà exprémer-la per tal traure tot el suc possible, damnificant un 

home totalment innocent.  

 Un element força influent històricament que s’ha encarregat de denigrar, segle 

rere segle, la figura de la dona ha estat la religió. Simó ha tractat de demostrar-ho en 
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diversos escrits assagístics, afegint exemples flagrants: «el que em té el cor robat és el 

Levític. Si llegiu el que és el retrat d’una dona bona en el Levític dieu: carai! Primer us 

agarrarà un atac de ràbia, després us fareu atees totals i després començareu a analitzar 

per què expliquen eixes coses» (SIMÓ, 1992b: 95) o també quan comentava  

la castedat de la dona ha estat insistentment programada per l’Església Catòlica, que, 

paradoxalment, s’identifica com a la seva alliberadora! L’ideal catòlic de dona és la dona-mare. 

I, per tant, la dona frígida. La dona-bona-cristiana ha de considerar el sexe una obligació (ai, si 

els confessionaris parlessin!) com a mitjà per engendrar, per a esdevenir mare (SIMÓ, 1975: 159)  

També ho transmet en els seus relats breus, com per exemple dins del conte «El 

naixement de Gorgona» (BRE) quan se’ns fa referència a una ideologia basada en el 

cristianisme a propòsit de la fervent passió religiosa del marit després d’haver perdut el 

seu fill: «La tristesa del cor és la major desgràcia; i la major malícia, la malignitat de la 

dona. Hom suportarà qualsevol nafra, però no la nafra del cor. I qualsevol maldat, però 

no la maldat de la dona» (p. 60-61). Hi ha d’altres contes en què Simó també tracta de 

ridiculitzar aquesta passió religiosa, fins al punt de dotar als protagonistes d’un 

patetisme exacerbat. És el cas de l’Alícia que, en contraposició de la seua germana Olga 

dins del relat «Les germanes» (TAG), ofereix un perfil més ridícul, caracteritzat per 

l’enveja, l’odi i l’obediència a déu. De fet, com hem observat en diversos contes, la 

consagració en matrimoni simbolitza l’estat màxim de submissió femenina, ja que 

l’home, des d’aquest moment, serà posseïdor de la seua persona, perquè com ens 

comenta Alfred Piquer: «la sociedad española tenia asumido ese valor sagrado del 

matrimonio y de su indisolubilidad. Por lo tanto, la ruptura de la relación matrimonial 

por parte de uno de los cónyugues suponía, a ojos del resto de la sociedad, el 

quebrantamiento de una ley sagrada y una infracción grave» (PIQUER, 2012: 133). Així 

ho afirma el Jacint, del relat «Melodrama alcoià» (BRE) quan assegura que la seua 

Conxita només pot ser seua, ja que per això es van casar. També s’observa un 

paral·lelisme evident entre religió i submissió dins del matrimoni en el conte «El bon 

suís» (DON), ja que a mesura que la Sofia va desprenent-se de les seues creences i va 

parlant amb la Lali, la seua llibertat va creixent. Totes aquestes pinzellades extretes dels 

relats donen suport a l’opinió de Simó envers la religió i la dona transmesa en una 

entrevsita:  

el gran enemic de les dones és la religió, de qualsevol tipus, perquè busca controlar el cos de la 

dona. L’avortament, l’adulteri, la virginitat coincideixen com a pecats capitals en totes les 
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religions. Una dona, per exemple, no té dret a controlar la seva reproducció, perquè seria 

superior a un home. És una bestiesa, però alguns ho veuen així (REDORTRA, 2012: 117)  

 Tot i que la figura de les dones en els contes de Simó es desprenen com uns 

éssers forts, independents i trencadors, també observem en diverses ocasions l’altre 

vessant més susceptible i subjugat a les decisions dels homes. De fet, hi ha un aspecte 

remarcable dins aquesta superioritat masculina, com és l’abandonament dels homes a 

les seues dones. Elles, hauran de fer front a aquesta situació, encara que algunes d’elles 

ho desitgen. Ens hem trobat abandonaments cruels en els següents relats: «Engruna de 

res» (EQM) quan la protagonista ens fa veure que el marit l’abandonà després d’haver-

la prenyat; «Alcoi-Nova York» (ALC-NVY), dins el qual el marit de la Pilar l’ha 

deixada perquè ha conegut una altra dona; «Rosina, ―my Darling‖» (HP), en què l’home 

abandona la seua dona mitjançant una carta, tot explicant-li les raons i el seu romanç 

amb la senyora de la neteja; «Amor de mare» (DON), on la protagonista ens relata 

l’abandonament de l’Emili, el qual sempre la menyspreava i la maltractava; i, per últim, 

«Ja t’ho deia jo» (DON), en què també és abandonada però per una causa més 

sorprenent, l’homosexualitat del marit.  

 A més, en altres contes es tracta l’assumpte contínuament, fet pel qual demostra 

que la inestabilitat de les parelles en l’actualitat és una constant, però qui finalment 

prendrà la decisió en elles, són els homes. Per exemple, al relat «...I el llop s’enfarinà la 

poteta» (BRE) observem reiterades amenaces del marit a fugir de casa. O a l’escrit «No 

m’agrada la meva dona» (HOM), en el qual analitzem els pensaments d’un home que 

repudia el cos de la seva dona i té pensaments cada vegada més propensos a la 

infidelitat i, per tant, a l’abandonament de la seua dona. I per últim, assistim perplexos a 

les reaccions del marit protagonista del relat «L’anell» (HOM), el qual prefereix vagar 

pels carrers de la ciutat balafiant els diners que ha aconseguit després d’empényer el seu 

anell de noces, abandonant la seua dona en el moment que més el necessita, ja que jeia 

en un llit de l’hospital ingressada de gravetat.  

 Però també observem un bri d’esperança a la fortalesa en les decisions 

femenines en dos contes en què canvien les tornes, ja que seran elles les que 

decidisquen el seu futur i abandonen els seus respectius marits: en primer lloc, 

«Xirigueig» (HP), en el qual la Cari decideix concloure amb una relació tempestuosa 

amb el seu estimat, però venjant-se de tots dos; en segon lloc, la Tònia, protagonista del 

relat «Mitjons tirats per terra» (HOM), que decideix deixar sol el Jaume a través 
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d’epístoles perquè ella ha trobat un amant exquisit que la fa sentir la vertadera passió 

amorosa.  

 Cal destacar també que, a l’hora d’analitzar fil per randa els relats de Simó i 

aturar-nos en la qüestió feminista, un aspecte ressalta per damunt de tots: les marques 

masclistes que es desprenen en les seues línies. Si en el recull de contes Dones (1997), 

l’escriptora oferia al lector un retaule d’imatges femenines, moltes d’elles sotmeses a la 

dictadura dels seus marits, la següent compilació, editada anys més tard, oferiria el punt 

de vista contrari, Homes (2010), i donaria l’oportunitat a un altre retaule, en aquesta 

ocasió masculí, per tal defensar-se dels dards llançats anteriorment cap a la seua 

condició d’homes. Observem aleshores una primera etapa narrativa més crítica i dura 

cap als mascles i una segona, tot i que també punxant, una mica més compassiva.  

 D’entre els aspectes del poder de la condició masclista més cridaners que 

l’escriptora plasma en els seus contes destaquen, sens dubte, el gran nombre de 

maltractaments físics apareguts en ells. Per exemple, és molt dura la imatge de la 

protagonista del relat «...I el llop s’enfarinà la poteta» (BRE) quan ens narra la imatge 

del seu marit, alcoholitzat, tractant d’apallissar-la davant del xiquet:  

Sí, les dotze. El sopar, fred. Jo, preocupada. I ell fotent olor a whisky que no li agrada, però, és 

clar, fa senyor. A les dotze. I jo, tòtila, esperant-lo. I pensant que si haurà tingut un accident. Un 

accident... De moment seria un problema. Un problema, però també un descans. ¡Quan hi penso! 

Se’m va tirar al coll, bufat com venia. ¡Estava jo per aquestes! I el nen, me’n recordo, em va 

cridar, que volia aigua, que si no... (p. 11).  

Com hem comentat anteriorment, es tracta d’una escena molt repetida en els 

contes de l’autora, com ara dins dels escrits «Demà demanarem» (BRE), «Fobofòbia» 

(HP), «Xirigueig» (HP), «Amor de mare» (DON) o «Què has fet aquest estiu» (HOM). 

Un dels casos més violents i repulsius el trobem al relat «Tu sí que m’estimes, oi que 

sí?» (ALC-NVY), en el qual un xiquet presencia i descriu l’escena dantesca: «encara 

una de més terrible: com un llampec, el pare avança la mà i bufeteja la mare en la boca, 

al crit ferotge de «Calla!». La mare calla a l’acte. De l’embranzida gairebé ha perdut 

l’equilibri i es repenja a la tauleta de marbre, mirant estupiditzada l’home que li acaba 

de pegar» (p. 124). A més, a banda dels maltractament marit-esposa, hi ha d’altres que 

ofereixen la violència masclista com ara aquell que s’hi avé al conte «El naixement de 

Gorgona» (BRE) quan la protagonista ens relata els colps que rebia de son pare amb 

l’anell a la mà, que la traumatitzaren en la infantesa; així com també diversos 
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degollaments d’homes a dones com ara el del prostitut Alfonso a la Sílvia, dins del relat 

«―Alfonso‖» (HP), així com també aquell que presenciem al conte «La ganivetada»; 

també llegim un intent de violació d’un captaire nauseabund a la Christa dins del relat 

«Kreuzberg» (HP), o fins i tot, l’assassinat d’una prostituta en mans d’un alt càrrec 

polític dins el conte «La foto».  

 Però aquest espectacle de l’horror no només esdevé físic, sinó que també ho és 

psicològic, així com afirma Anne Charlon a propòsit del conte «Rosina, ―my Darling‖» 

(HP): «La violència del sentiment apareix sempre destructora encara que ningú no 

utilitzi la força física. La violència de la paraula dita o escrita pot ésser tant o més 

destructora que la dels actes concrets (com és el cas, per exemple, en el conte Rosina, 

my darling» (CHARLON, 1999: 21). De fet, en aquest relat, el marit, que ha abandonat la 

dona i li ho ha transmés per carta, ofereix uns mots farcits de claredat i de crítica molt 

punyents. A més, imita pas a pas les possibles reaccions de la dona quan s’assabente de 

la notícia, critica la seua senzillesa mental i lloa la nova amant perquè sap fer un munt 

de coses que el satisfan bojament, com ara guisar, netejar, fer punt o rascar-li l’esquena. 

Tot un tractat masclista que destrueix a colp de martell tota la fortalesa femenina. Però 

hi ha més, com ara l’actuació del Claudi cap a la seua dona dins del conte «El bon suís» 

(DON), el qual la insulta i la menysprea a propòsit del seu físic, ja que l’anomena vaca i 

li recorda la pudor que desprén. O per exemple també el protagonista del relat «No 

m’agrada la meva dona» (HOM) que amenaça amb ser infidel perquè no suporta el 

descurament físic de la seua dona, tot descrivint-la i ridiculitzant-la com si fóra un 

monstre: «La Lluïsa té unes mamelles horribles: caigudes, creuades de vetes blaves, una 

cosa així com pastoses, no sé si m’explico. I després hi ha la panxa» (p. 129).  

 Així com la descripció dels maltractaments físics i psicològics és un recurs 

evident a l’hora de mostrar la concepció de superioritat dels mascles, també ho és el fet 

de reproduir certs comportaments del tarannà d’alguns d’ells per tal de demostrar aquest 

domini i esclavitud a què sotmeten les dones com ara la gasivitat del Pep, dins del conte 

«Nike-air» (DON), el qual s’encarregava d’administrar tots els diners que queien en mà 

de la seua muller. O també l’autoritat del marit de la protagonista del relat «El tatuatge» 

(HOM) que obliga la dona a depilar-se el sexe perquè li fa basarda mostrar-la en públic. 

Ens trobem també casos que en principi no mostren cap tipus d’autoritat, però que 

l’amaguen molt endins, com ara aquell que s’esdevé al conte «Les anques de la meva 

dona» (HOM) quan l’ancià protagonista enyora amargament l’escena de la seua dona 
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escurant la vaixella a la pica mentre ell, assegut a la cadira, es delectava amb el 

moviment sensual de les seues anques. Així com també l’actitud submissa de la dona 

protagonista del relat «On anirem a parar» (HOM), que s’encarregava de crear un clima 

de silenci amb la prohibició d’entrar al despatx del seu marit, ella inclosa, per tal 

d’apujar l’èxit d’aquella eminència musical. I també la visió d’un adolescent dins del 

Microconte 17 de la compilació de Tota aquesta gent, el qual adora la seua mare per 

haver d’aguantar tots els dies al llit aquell fastigós home que té per pare. Però, a més, 

observem també aquesta mania del domini masculí pel que fa a les ordres de feina a què 

sotmeten les dones, com ara el marit masclista de l’Àlia dins del relat «Conte de Nadal 

25-26.12.2002», el qual l’obliga a treballar com a assistenta i a esforçar-se 

inesgotablement obeint, a més, tot el que li manen. D’aquest estil analitzem també el 

conte «La felicitat d’Èdip» (BRE) quan la tieta de la Fau li confessa la crueltat del pare 

en temps passats, el qual matà a treballar la seua pobra mare: «que aixi la va matar, 

aquell porc de ton pare, la pobra Remei. I si a tu et passava, ja em podien enterrar a mi 

també, perquè tot quedaria ben destapat» (p. 96).  

 Així com comentàvem anteriorment, l’autora és molt hàbil a l’hora de mostrar la 

visió femenina d’aquest aspecte masclista, inculpant-la totalment d’aquestes 

circumstàncies per la seua submissió conformista. És el cas de la mare protagonista del 

relat «Ja t’ho deia jo» (HOM) ancorada en un sistema tradicional regit per lleis 

masclistes, mostrant-se submissa incondicionalment cap al seu marit. O també el cas de 

la Sofia dins del conte «El bon suís» (DON) que admet la seua dependència però que li 

encanta: «M’agrada. I saber que, mentre jo cuido la cova, el mascle és a fora, de cacera, 

per proveir el rebost. M’agrada sentir que sóc una bona lleona, que guarda la cova 

calenta i abrigada per quan arriba el lleó amb una peça de caça a la boca...» (p. 13). O 

també el cas observat al relat «En la foscor d’una entrada», el qual és narrat per la 

protagonista com una situació vexant i humiliant, però que recorda de bon grat ja que li 

va fer sentir un goig indescriptible.  

 Però si hi ha un aspecte humiliant que han de patir les dones en mans dels homes 

és aquell referent a la vanitat masculina dins l’àmbit del sexe. Són detalls que els homes 

desprenen en aquestes situacions puntuals, com per exemple, el somriure triomfal en el 

darrer moment de l’acte sexual de l’home protagonista del conte «Plaer de dona» (ALC-

NVY) sense imaginar-se el que ella ha sentit. O l’asseveració del client de la Reme, 

quan li confirma que amb ell al llit s’ho passarà d’allò més bé, tot recordant-li que no 
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suporta els fingiments ni cap cosa per l’estil. Però el cas del relat «En Benet» (HP) és 

d’una supèrbia espatarrant quan la Laura, amagada dins d’un bany, escolta les paraules 

de la muller del Benet, que assegura que ella és una altra de les amants que té i que, a 

més, les tracta totes igual de malament. Per últim, afegim com exemple de vanitat 

patètica masculina les raons adduïdes pel Jaume per tal de fer veure a la Tònia la seua 

validesa com a marit dins del conte «Mitjons tirats per terra» (HOM):  

Tú, Tònia, estàs acostumada a mi, que sóc un home, ho hauràs de reconèixer, molt pacient i 

considerat [...] Espero que siguis sensata. Que sospesis els pros i els contres, que ens comparis 

amb imparcialitat, perquè jo estic segur de sortir-hi guanyant‖ [...] I crec que et mereixo a tu molt 

més que cap altre home (p. 99-100) 

 En altres ocasions i, de forma reiterativa, apareixen als relats de l’escriptora 

pinzellades masclistes en forma de pensaments i de frases lingüístiques contundents. És 

el cas del conte «Engruna de res» (EQM) quan el marit de la protagonista sentencia 

aquesta oració: «–Tu, és diferent. Ets dona. Millor dit: mare. Com la Montse. Les mares 

no hi sabeu res de res...» (p. 30). També trobem una altra frase categòrica en el relat 

«Dibuixant Maria» (HOM) quan el protagonista recordava un consell del seu avi: «El 

meu avi diu que les dones són la perdició» (p. 182). Els pensaments més sincers dels 

protagonistes, narrats per ells mateixos, per altres personatges o pel narrador, despullen 

tot un reguitzell d’opinions masclistes que continuen vigents en moltes consciències 

masculines com ara aquelles mostrades en el conte «D’oca a oca» (PC), quan el marit de 

la Patrícia J. té l’opinió que només ell pot ser infidel dins del matrimoni perquè sent 

adoració per la seua muller i la considera un ésser sagrat. Paradoxalment, les dues 

dones, muller i amant, després esdevindran inseparables amb la pèrdua del difunt. Altres 

homes, com ara els protagonistes del relat «L’atómico» (HOM), deixaran al descobert, 

amb l’ajuda de l’alcohol, els seus pensaments més íntims criticant ferotgement el 

comportament i les actuacions de les seues respectives dones. També entre confidents 

masculins ens adonem dels pensaments de l’Ernest i de l’Eladi dins del conte «Carona 

de verge» (ALC-NVY) quan fan la següent pensada: «que no veus, que sense elles ens 

hauríem de fer el llit, i el dinar, i tot seria molt diferent, que si paguem el viatge no 

queda res per a restaurants» (p. 100).  

 A més dels pensaments, estan els actes masclistes relacionats amb la societat que 

ens envolta, com ara el cas descrit en el relat «Lliure» (DON) a propòsit dels contractes 

laborals de treballadores femenines que ofereixen una bona imatge, sense demostrar la 
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seua vàlua: «la Mari Pau, que fora de donar sabó als qui tenen la paella pel mànec no 

servix per a res...» (p. 67). O també tenim l’actuació del marit protagonista del conte 

«L’anell» (HOM), el qual admet l’anhel de ser lliure per primera vegada dins del seu 

matrimoni. El moment exacte d’aquest desig no és triat a l’atzar, sinó que aprofita 

l’avinentesa que la dona està ingressada a l’hospital, abandonant-la en aquests moments 

crítics. Però hi ha una frase contundent també dins d’aquest relat que reafirma el 

pensament de molts homes: «Miserables! I és que no pensen en res més, les dones, que 

amb el negoci que fan en casar-se. Diguin el que diguin les feministes» (p. 139). A més, 

Simó se n’aprofita d’un recorregut de caire històric i internacional esdevingut al relat 

«Mirall en fuga» (HP) per tal d’oferir al lector una aproximació de diversos pensaments 

masclistes al llarg dels temps. Per una part, observem les teories d’un col·lectiu, els 

psiquiatres, que a inicis del segle XIX oferien la versió de les dones com a individus 

proclius al canvi d’humor dràstic, segons la natura. Per altra, ens translladem a Londres, 

on totes les famílies desitgen tenir un fill mascle, capaç d’alçar un negoci que servisca 

per fer prosperar els seus integrants, enfonsats en la misèria.  

 Així, els atavismes socials estan molt presents en els seus contes i esdevenen una 

crítica ferotge per part de l’escriptora. Per exemple el luxe de caire sexual que es 

permeten certs individus mascles, com aquell explicat al relat «La taula set» (DON) 

quan la cambrera protagonista confessa que un vell li acarona el cul cada vegada que 

passa per la seua taula. Però, a més, ens hem trobat amb un munt de situacions que 

podríem incloure en aquest punt, a vegades involuntaris, com ara el pensament del 

Cisco dins del conte «L’equació» (TAG) quan pensa que s’ha produït un miracle diví 

amb la resolució d’aquella operació matemàtica, sense parar-se un moment a pensar que 

l’autora havia estat una xica, la Carolina. Afegim també la situació que s’esdevé al relat 

«Amanda» quan els policies creuen la versió del suïcidi masculí donada per la dona, ja 

que sense testicles un mascle no pot satisfer sexualment una femella. Fins i tot, 

analitzem també el cas del conte «Penseu bé què demaneu: us ho podrien concedir» 

(HOM) quan, en un cert moment del conte, el protagonista acut a la barrar d’un bar per 

a beure alcohol i observa una dona amb les mateixes intencions a l’altra punta de la 

barra. El primer pensament que li ve al cap a aquest home és que aquella dona era una 

prostituta. O també podem afegir l’exemple del conte «Entre classe i classe» (DON) 

quan ens confirmen que el Josep Maria manté relacions amb moltes xiques i, és per 

això, que obté com a resultat l’anhelada popularitat. Ara bé, si això ho fan les dones, la 
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fama seria una altra. És per això, que els relats de Simò ofereixen un munt de situacions 

actuals que cal superar per tal d’anar enderrocant el masclisme flagrant que encara 

roman en una societat ancorada en el passat.  

 D’igual manera, si hem comentat els infinits exemples de masclisme patent als 

nostres voltants, també hem d’oferir les lloances que el gènere femení rep en les línies 

dels contes de Simó. Hem analitzat en ells un munt d’exemples i situacions on les dones 

són les protagonistes i ofereixen un comportament exemplar, encara que poc valorat. 

Per exemple, hem observat protagonistes femenins treballadors i vàlids, com l’esposa 

del senyor Joan dins del relat «La bona persona del senyor Joan» (ALC-NVY) que, 

després de realitzar totes les tasques de sa casa, ajudava el seu home a la botiga i, fins i 

tot, obtenia més guanys que ell. Però la fama i la bonhomia sempre la irradiava el seu 

marit. La Rosario del conte «El suquet de peix» (PC) és un model de constància i 

superació, ja que després d’haver servit amb mestressa el Jacint, serà acomiadada 

injustament i tornarà a l’infern de les Filipines, però amb dignitat. O també ho és la 

Magdalena, del relat «La presidenta» (DON), demostrant la validesa d’una dona fèrria 

al capdavant d’una empresa de gran prestigi, lloc on tradicionalment figuren els homes. 

La dona, doncs, esdevé un ésser fort i valent que, a més, ha de treballar dur per fer front 

a la seua vida, desmuntant així el mite de la fragilitat, com assegura la pròpia escriptora: 

«el potencial econòmic que aporta la dona, al llarg de tota la història, és formidable. El 

Mite de la fragilitat és tan estúpid com estupiditzador que cal dir que només serveix per 

a les dones de la burgesia. Les altres, si vols per força, s’han d’escarrassar i sempre en 

feines inferiors» (SIMÓ, 1992: 269). 

 Hi ha d’altres dones que romanen a l’ombra dels seus marits i amb les seues 

actuacions propicien un èxit i una estabilitat familiar molt remarcable. És el cas de la 

Sílvia, dins del conte «―Alfonso‖» (HP), el marit de la qual havia triomfat en el món 

empresarial perquè ella li aconseguia una estabilitat en tots els aspectes. O també el cas 

de la muller del protagonista del relat «On anirem a parar?» (HOM), que reconeix els 

mèrits d’ella, assegurant un espai íntim, silenciós i propici per què ell assolira certa 

fama mundial. 

 Segons l’autora, una altra de les virtuts del gènere femení poc valorada és el 

sacrifici i la valentia a l’hora d’emprendre certes actuacions. Un exemple d’aquesta 

teoria és la Paca del conte «Nike-air» (DON). Ella, una dona treballadora en una fàbrica 
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tèxtil, s’encarrega a més de preparar el menjar per a tota la família, mantindre la casa 

ben neta i ordenada, satisfer sexualment el marit i suportar calamitats econòmiques per 

tal de veure feliç el seu fill. El protagonista del Microconte 2 dins el recull Tota aquesta 

gent també s’adona del patiment de les dones a l’hora de parir, de la violència del dolor 

que sofreixen. Assegurarà així, que el part és un acte antinatural. Però si hi ha un relat 

en què s’ofereix clarament el sacrifici i la valentia de les dones, encara que amb un cert 

paral·lelisme amb els humans, aquest és el conte «Pardalets» (DON), en el qual la 

protagonista estudia el comportament de la mare dels ocellets, sacrificant-se pels fills 

per tal d’alimentar-los. De fet, la mare encara no ha menjat res i s’enfronta amb un 

descomunal colom tot arrabatant-li un bon mos. Tot i això els pardalets sóns uns 

golafres que s’ho mengen tot, deixant la mare amb l’estómac buit. Es tracta d’un cant al 

feminisme que destaca l’altruisme, la lluita i la perseverança que demostren les dones 

per defensar la seua propietat. Perquè si hi ha un tret que caracteritza pràcticament a la 

totalitat de les dones és el fet de ser unes gran mares que es preocupen pels seus fills, 

com ara la protagonista del relat «Al metro» (DON), una dona que farà peripècies 

diàriament per curar el seu fill malalt. O també el conte «La caravana» (ANG), en el 

qual s’ofereix un cas exemplar d’una dona que lluita per la seua filla, vivint 

precàriament en una caravana i guanyant-se el sou treballant per la nit en la prostitució.  

A banda d’aquests trets, destaquem també l’astúcia, la intel·ligència i el nivell 

d’estratègia, com per exemple, aquell que s’observa al relat «Lliure» (DON), en el qual 

observem les maniobres de la dona per tal de fer canviar l’opinió del seu marit, simple i 

dèbil en el seu intel·lecte. Així com també l’astúcia de la dona protagonista del conte 

«Si m’estimessis...» (DON), que acabarà enderrocant la façana terca del seu marit, tot 

convencent-lo de visitar els seus pares i fer-los veure la felicitat dins del seu matrimoni. 

Per últim, analitzem una de les frases escrites al relat «Amor de mare» (DON), quan la 

protagonista admet que en tots els aspectes el seu marit la dominava però en un en 

concret, molt especial, això no s’esdevenia: «I això sí que ho va entendre, que al llit no 

podria mai amb mi. Em feia la morta, com aquells de la resistència passiva» (p. 87).  

 Seguint el fil del darrer paràgraf, allò que queda més clar en els contes de 

l’autora és la gran dimensió sexual que tenen les dones, més elevada que la dels homes. 

De fet, a banda del conte «Plaer de dona» (ALC-NVY), comentat en diverses ocasions 

en aquest treball, en el qual s’homenatja la immensitat del plaer femení, hem assistit a 

un ventall molt variat de situacions sexuals i eròtiques, algunes d’elles inimaginables, 



344 

 

que corroboren aquest aspecte. Per exemple, al relat «En la foscor d’una entrada», el 

jove expert amb el sexe sap que simplement amb un llapis i un fregament en els dits del 

peu de la xica, li proporcionarà un orgasme molt satisfactori. O també són un exemple 

els tres escrits de l’escriptora inclosos dins el recull Directe al gra: «La depilació», en el 

qual una clienta experimenta amb una altra dona una sensació nova de plaer en una 

sessió de depilació; «Gossos», on la protagonista s’atreveix a viure experiències sexuals 

novedoses, amb gossos com a protagonistes, oferint-li un èxtasi de plaer absolut; o «La 

glòria» en què es demostra l’autosuficiència de les dones dins l’àmbit sexual, ja que 

l’Empariues confirma que mai més vol tenir sexe amb homes.  

 Com a punt final d’aquest apartat dedicat a les lloances cap al gènere femení, tot 

ressaltant els punts més destacables de la seua natura, analitzarem el contingut de cinc 

contes que pensem que són molt reivindicatius i que enalteixen la qualitat de ser dona 

en una societat eminentment masclista. El primer d’ells és el relat «Història exemplar de 

Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM). Ja en el títol observem l’adjectiu «exemplar», 

que ens anticiparà la convicció del narrador, la descripció d’una història que mereix 

passar de generació en generació i romandre escrita en lletres d’or amb el pas del temps. 

En tot moment el narrador fa referència a l’exemplaritat del personatge de Marina per a 

tots els lectors i per a tots els habitants del poble: «Han passat prou anys i és arribada 

l’hora que aquesta història siga impresa, no sols en paper, sinó en pedra granítica, per a 

exemple de les generacions venidores. Ara és una dama, allunyada d’aquella infantesa 

que haurà de ser inclosa en els llibres de Segon Curs d’Ensenyament General Bàsic com 

a exercici de lectura de les xiquetes de la Vall d’Albaida» (p. 87). Marina ha sofert una 

transformació espectacular i s’ha fet càrrec molt dignament de tot l’imperi industrial que 

el seu pare li deixà com a herència, fet que contrasta amb la seua condició de dona.  

 El segon relat que esdevé una reflexió i un cant cap al feminisme el trobem dins 

la compilació de Dones i és el conte «El bon suís». Mentre la Sofia li confessa a la Neli 

els seus temors que el marit l’abandone i es veja abocada a una solitud esfereïdora, la 

Neli esdevé una ànima lliure i li fa veure que cap home val una sola llàgrima de cap 

dona. A més, amb la seua experiència, li detalla un munt de reflexions enfocades cap als 

mascles que reflecteixen la seua ideologia feminista. Per exemple, la Neli assegura que 

la dona és qui caça els homes, ja que ells són massa presumits per a fer-ho. A més, 

assegura que els homes «no suporten la idea de la llibertat. De la llibertat nostra, vull 

dir. La d’ells ja els agrada prou» (p. 17). 
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 El tercer relat apologètic cap al gènere femení és el conte «L’equació» (TAG). 

En ell, se’ns destaquen uns trets femenins menyspreats, oblidats i silenciats al llarg de la 

història: la intel·ligència, l’erudició i la discreció. Per aquesta raó la Carolina, una 

minyona que és lliurada a una casa de camp en plena Guerra Civil, resol d’amagatotis 

una equació matemática molt complicada i ningú en aquell indret pot pensar que ha 

estat ella la ment privilegiada. Anys més tard, la protagonista haurà de viatjar a França 

per tal que reconeguen la seua erudició. El narrador sentencia al relat una frase 

contundent: «l’enginy sempre ha pogut més que la força, si no, qu els ho preguntin a les 

dones totes del món sencer» (p. 115).  

 El quart escrit que mereix aquest punt és el conte «La bèstia». El text és un cant 

al feminisme, més concretament, al cromatisme de sentiments femenins que van més 

enllà dels colors habituals. De fet, la Nora ha avortat el seu primer nadó i experimenta 

una història d’allò més surrealista amb una bèstia trobada en la foscor d’un bosc. Les 

deduccions per part del lector poden ser múltiples, però hi ha un fet evident: les dones 

tenen la capacitat d’amagar un munt de sensacions disperses a ulls dels homes.  

 En darrer i en cinquè lloc, destacarem el relat «L’informe». Com que el redactor 

de l’escrit és un ésser extraterrestre, totalment neutral, no pot entendre les vicissituds de 

la condició humana. Entre moltes d’elles no comprenen com, aquells humans que es 

denomeninen «dones», han de sotmetre’s a les ordres dels homes i són considerades 

inferiors, quan, en principi, deurien de tractar-les amb molta cura perquè són les 

encarregades de germinar la llavor i gestar el fetus que perpetuarà la raça. Amb tot 

aquest ventall d’aspectes ultratjants cap a les dones, Simó sentencia una frase molt 

lapidària en una de les seues reflexions conversant amb Montserrat Roig: «que les dones 

tinguin una certa mala fe al llit i un cert esperit de revenja, ho trobo molt explicable [...] 

Trobo tan justificades algunes reaccions agressives de les dones...» (SIMÓ, 1985: 22-23).  

 

 

3.2.1.3 El pes dels cànons històrics dels homes i de les dones 
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Partint de la base que l’autora té la concepció que no hi ha literatura mascle ni 

literatura femella,
313

 hem observat als 114 contes, juntament amb els 43 microcontes, un 

reataule molt variat i significatiu de dones i homes que segueixen uns cànons històrics 

pel que fa al seu paper dins la societat, en general, i dins les relacions familiars, en 

particular, així com la manera de comportar-se de tots dos sexes. La intenció és evident, 

criticar-los i ridiculitzar-los per tractar posteriorment de trencar aquestes estructures 

imposades i sorprendre amb protagonistes que agafen un camí alternatiu. Tot i que ja es 

deixava notar aquest tret en els primers reculls d’És quan miro que hi veig clar, Bresca, 

Històries perverses o Alcoi-Nova York, és en la compilació de Dones i, anys més tard, 

en la d’Homes on l’escriptora se centra en analitzar els tòpics que els caracteritzen, 

exemplificant al lector la teoria que no hi ha un únic model de tots dos gèneres, sinó que 

la gamma és molt variada. Així ens ho explica Alícia Toledo, a propòsit d’una crítica 

literària de l’edició d’Homés: «una mena de ―retable d’homes contemporanis‖, una 

mostra d’instantànies de l’univers masculí amb una bona dosi d’ironia i d’enginy, de 

contundència, però també de solidaritat, d’estima i de tendresa [...] El recull, doncs, 

presenta tota una galeria de personatges masculins mitjançant els quals enfrontar-se als 

estereotips» (TOLEDO, 2010: 3). Anna Esteve també ens exposarà unes pistes 

introductòries del que representarà el recull Dones en el qual apareixeran: «Trets 

tradicionalment vinculats a la dona que hi apareguen: sacrifici (―Pardalets‖, ―Nike-air‖), 

dependència econòmica (―El bon suís‖), ―poders‖ sobre l’home (―Lliure‖), submissió: 

maltractaments (―Amor de mare‖), obsessió per l’amor (―Si m’estimessis‖)» (ESTEVE, 

1997: 19).  

 És per això, que a continuació tractarem d’oferir un panorama d’aquells 

elements canònics que s’acomplexien i que apareixen repetidament als relats de l’autora 

referents als papers de cada sexe dins la nostra societat i oferirem els respectius 

exemples esdevinguts en els seus contes.
314

 

a) «Que l’home renti els plats és una gentilesa. Que els renti la dona és una 

obligació» (SIMÓ, 1975: 150). Aquesta reflexió de Simó abans d’escriure els seus relats 

breus ens pot servir de resum del primer dels punts que tractarem en aquest apartat que 

                                                 
313

 Vegeu l’article de l’escriptora «―Gignere‖» (1992b: 329). 
314

 En aquest punt tenim en compte l’obra de Mary Ellmann, Thinking About Women (1968), la qual 

segons l’estudiosa M. Àngels Francès, fa referència «a la tendència del món occidental a comprendre tots 

els fenòmens des del punt de vista de les diferències sexuals, segons les quals es clasifiquen les 

experiències i es construeixen els estereotips de gènere, que Ellman extrau de l’anàlisi d’obres d’autors i 

crítics masculins» (FRANCÉS, 201: 47).  
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titularem: home a la feina i la dona a casa, més exactament, a la cuina. És el tret més 

repetitiu que s’observa respecte les condicions establertes i pactades dins dels 

matrimonis. Així ocorre exactament al relat «Engruna de res» (EQM) que, com comenta 

Anne Charlon: «en les obres de totes les novel·listes, les tasques quotidianes de la llar 

sempre es presenten com a esgotadores, alienants, i absurdes, sigui quin sigui el nivell 

social de la dona. Tant si es tracta de fer qualsevol treball per a assegurar la subsistència 

en les famílies probres (com en «Engruna de res» d’I. C. Simó [...]) o dedicar-se a 

preservar l’standing» (CHARLON, 1990: 151). Aquesta situació moltes vegades dura fins 

que el matrimoni es dissol per alguna causa concreta, com per exemple al relat «L’airet 

de matí, a Barcelona...» (EQM) quan el marit mor i la dona, fins aleshores enclaustrada 

dins la cuina, ha de sortir al carrer per tal de buscar-se la vida i incorporar-se al món 

laboral. Aquella descoberta de poder trepitjar el sòl de Barcelona tan de matí fou 

aclaparadora: «El primer dia que vaig sortir al carrer a les set del matí, va ser el dia més 

feliç de la meva vida. ¿Saps que Barcelona fa una olor meravellosa de bon matí? ¿Saps 

que la llum és filtrada per un vaporet suau i que els carrers es veuen flonjos i els colors 

són suaus i alegres?» (p. 154).  

A banda, els relats estan farcits d’elements de caire masclista que situa la dona 

com a única encarregada de treballar la casa, de mantindre-la neta i agradable, 

d’administrar-la, de cuinar, de parir i de tindre cura dels xiquets... Fixem-nos amb el que 

diu el Jacint en el relat «Melodrama alcoià» (BRE): ―«La veritat és que era preciosa, la 

Conxita. Esquerpa i sempre lamentant-se dels fills, de la paga... ¡Com si no fóra la seua 

obligació i el seu goig, portar fills al món i administrar bé la casa! Però les dones quan 

són massa boniques només pensen en vestits, en festes...» (p. 70). Un altre cas molt 

particular l’observem al relat «El naixement de Gorgona» (BRE) quan el Damià, a 

propòsit de la pèrdua del fill que esperava amb la seua dona, s’entesta a regalar-li estris 

de cuina a la seua dona. O el cas de la Rosina dins del relat «Rosina, ―my Darling‖» 

(HP) que exerceix de mestressa de casa per tal de servir únicament la figura masculina 

del relat. Així com també l’exemple del relat «Tu sí que m’estimes, oi que sí?» (ALC-

NVY) que, a banda de ser una dona que pateix maltractes físics, té l’obligació de cuinar 

uns menjars exquisits per al seu marit. De fet, moltes dones es passen els relats 

realitzant tasques que estan associades als deures de casa, en general, i a les dones, en 

particular, com ara, la Maria del relat «Lliure» (DON), que podem observar-la cosint els 

pantalons, desparant taula i fregant escales; o la dona difunta del relat «Les anques de la 

meva dona» (HOM) que es passava les vesprades escurant a la pica.  
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Com hem comentat en punts anteriors, hi ha casos en què la submissió moltes 

vegades ve donada per la satisfacció de la pròpia dona a l’hora de realitzar aquestes 

tasques, com és el cas de la Sofia en la primera part del relat «El bon suís» (DON) o el 

de la mare protagonista del relat «Ja t’ho deia jo» que pronuncia oracions tan lapidàries 

com aquesta: «jo, en el lloc d’ell, també hauria fotut el camp [...] Arriba la feina, cansat, 

amb tots els problemes del dia al cap, i què troba? La casa, feta un desastre... [...] Mira, 

el que un home vol és tornar a casa, C-A-S-A, saps què és això? Un paradís, nena! Un 

recer! Un aixopluc!» (p. 136). A més, en altres relats, la tasca de la casa s’ofereix com a 

únic destí possible de les dones immigrants, treballadores com ningú, que han de rendir 

més enllà de les seues possibilitats, com ara la Rosario del relat «El suquet de peix» 

(PC) o l’Àlia de «Conte de Nadal 25-26.12.2002».  

 Amb aquests exemples l’escriptora no vol mostrar altra cosa que la constància i 

el treball ben fet però menyspreat i silenciat que realitzen les dones. Hem d’acudir al 

relat «La bona persona del senyor Joan» (ALC-NVY) per observar, sota un clima irònic 

punxant, les tasques que realitzen marit i muller, així com el seu reconeixment: el 

senyor Joan, rebia els clients en la seua botiga a mitjan matí, fent-los bona cara i, per la 

vesprada, quan es cansava, anava al Casino; la seua dona, la Mercè, matinava i 

s’apressava, com diu el narrador: ―a fer els llits, passar l’escombra, rentar la cambra de 

bany i preparar el dinar, que havia d’estar a l’alçada dels seus mèrits i del paladar fi del 

senyor Joan‖ (p. 92). Tot seguit, anava a la botiga, atenia i tornava a córrer cap a casa 

per a parar taula. Després, a primera hora de la vesprada, tornava a la botiga i esperava 

que el senyor Joan s’alçara de la migdiada que feia tots els dies mentre veia la 

pel·liculeta de les vesprades, per tornar a casa i preparar el sopar. Ara bé, el públic 

només reconeixia la bonhomia del senyor Joan. Es tracta d’un cant al feminisme, un 

exemple de perseverança i fermesa d’una dona que, a esquenes del món, esdevé peça 

fonamental en l’economia familiar. Així com també ho és la muller del protagonista del 

relat «On anirem a parar?» (HOM) que s’encarrega de proporcionar un clima de silenci i 

tranquil·litat, tot ocupant-se de mantenir la casa perfectament i de tenir cura dels fills, 

mentre el seu marit, una eminència musical, ha d’ocupar-se’n només de les seues peces.  

b) Tenacitat i valentia: els deures de les mares  

L’autora no pot oblidar el paper de les dones com a mares exemplars, 

preocupades pels seus fills. De fet, com comenta M. Àngels Francés: «Pel que fa a la 
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història, la dona s’ha instal·lat tradicionalment en el rol matern i en aquesta funció 

reproductora ha estat sacralitzada» (FRANCÉS, 2010: 78). Al llarg dels relats hem assistit 

a tot un al·legat de protagonistes que mostren un comportament model als cànons 

femenins de mares arquetípiques i vàlides. No oblidem el relat «Nike-air» (DON), en el 

qual la Paca es desviu per fer veure la cara de felicitat del seu fill; o la protagonista del 

relat «Al metro» (DON), que és capaç de tot pel seu petit, ja que matina, viatja a l’altra 

punta de la ciutat, fa la compra, prepara el desdejuni i, finalment, contempla la cara 

riallera del seu fill malalt; o el de la mare protagonista del relat «Tu sí que m’estimes, oi 

que sí?» (ALC-NVY) que és capaç d’aguantar pallisses físiques del marit per tal de no 

fer patir el seu fill.  

Fins i tot en el relat «Amor de mare» (DON) en el qual se’ns exemplifica 

l’antinaturalitat de la protagonista, ja que actualment odia els seus fills i no vol saber res 

d’ells. Observem, per tant, el contrapunt d’una mare que sempre ha intentat estimar-los i 

educar-los com cal, fins que, esgotada, es rendeix a l’evidència. Eixa lluita i 

perserverança també l’observem a altres relats com «Pardalets» (DON) on, a través de 

la imatge en viu d’una família de pardalets, la protagonista admet que s’ha deixat 

l’ànima pels fills sense haver estat recompensada en cap moment. O també tenim en 

ment el relat «La nevera» (ANG), dins el qual, la mare protagonista ha de lluitar per 

alimentar la seua filla Eva, tot malvivint en una caravana en un càmping, ja que amb la 

separació, el marit les ha abandonades a la seua sort.  

c) Dones estalviadores i calculadores de l’economia familiar. Gasiveria dels marits  

Al relat «Lliure» (DON) mentre el Joan, amb una actitud valenta, vol abandonar 

la feina i no formar part de les traïcions entre treballadors, la seua dona Maria el 

convenç per tal que es repense la situació, tot canviant-lo d’idea. Ho fa al llit, carregant-

li amb la responsabilitat de la família mentre té sexe amb ell. Aquest cas és un bon 

exemple del poder femení referent a l’economia familiar, ja que elles són qui portes les 

regnes en aquest aspecte. Observem també l’Esther, del relat «La minyona imaginària» 

(DON) que es reuneix amb el seu marit, el Ramon, per debatre la necessitat de treballar 

també ella, ja que seria complicat sobreviure amb només un salari. Hi ha un altre cas, el 

de Rosina, al relat «Rosina, ―my Darling‖» (HP) que, abandonada pel marit, no es veurà 

amb problemes perquè és una bona administradora dels estalvis. També la Paca, del 

relat «Nike-air» (DON), haurà de recórrer als seus estalvis amagats en un racó per 
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complaure el seu fill, ja que la gasiveria del Pep li tanca moltes portes. Aquests 

exemples confirmen la sentència de Sèneca que reprodueix Simó en un dels seus escrits 

assagístic a propòsit de la condició de ser dona: «Pati natae (nascudes per patir)» 

(SIMÓ, 1998c: 12). Ara bé, si hi ha un exemple de rigorositat i de disciplina en aquest 

aspecte, aquest és el de l’àvia Sixta, dins el relat homònim en el recull Dones. Aquesta 

dona, quasi centenària, és qui porta la veu cantant en la seua família i és l’encarregada 

de decidir amb mà de ferro les qüestions econòmiques i educatives dels seus 

descendents, sense haver-hi cap tipus de rèplica posterior. 

d) La recerca del plaer sexual dels homes fora de casa 

La infidelitat dins el matrimoni és una constant en els relats de Simó. 

Normalment, tots els focus d’atenció es detenen en la figura masculina, que, o bé tindrà 

una amant, o bé contractarà els serveis d’una prostituta. Tenim l’exemple del client que 

visita la Reme, al relat «Passa-t’ho bé, Reme» (DON) o la negligència que comet el 

polític del relat «La foto», un entort que s’encarregarà de solventar la seua muller. No 

oblidem també els pensaments de l’Eladi i l’Ernest del relat «Carona de verge» (ALC-

NVY) quan, discorren que, si les dones se’n van de viatge a soles, ells podran visitar els 

prostíbuls per apaivagar la seua set sexual. Ara bé, com que a Simó li agrada trencar 

motlles, no hem d’oblidar que també les dones seran del tot infidels i també, fins i tot, 

contractaran el serveis de prostituts. No obstant això, ho veurem en el punt següent de 

cànons trencadors i novedosos.  

Que l’apetit sexual dels homes és abrasador no hi ha dubte i així ho reflecteix 

Isabel-Clara Simó als seus contes. Recordem el relat «No m’agrada la meva dona» 

(HOM), dins el qual el protagonista ens confessa l’escalfor que li transmet una joveneta 

que han traslladat al costat de la seua taula en les oficines, possiblement provocada pel 

fàstic que proporcionalment va experimentant cap a la seua dona. Però, sobretot, és 

interessant analitzar allò que ocorre al relat «El pes de la cultura» (HOM). En ell, 

s’evidencia que la figura de l’home està encasellada amb la força física, el desig sexual 

permanent i amb el gust per les xiques joves. Així, el seu protagonista, un distingit 

professor universitari, no podrà defendre’s de l’acusació astuta de la seua doctoranda de 

violació vehement, tot i que la realitat del cas és més bé tot el contrari.  

e) La dona truncadora de la llibertat dels homes  
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Simó comentava el 1985 amb l’escriptora Montserrat Roig que s’havien encastat 

massa en el món de la dona: «I a mi m’interessa moltíssim el món de l’home també. 

Mentre l’escrivia, m’escoltava atentament els homes, els observava, me’ls mirava de 

prop per tal d’endinsar-me en aquell misteri masculí que tu deies». (SIMÓ, 1985: 18). 

Per això, molts relats estan enfocats des de l’òptica masculina, sobretot agrupats en el 

recull Homes, on sembla haver-hi una tònica bastant comuna en els pensaments 

masclistes que situa la dona en el punt de mira com a culpable de tots els mals que els 

amenacen, emfasitzant especialment en el lligam que han establert cap a elles que no els 

permet actuar amb llibertat, sinó més bé sota les decisions i conviccions de les seues 

respectives esposes. De fet, així ens ho confirmen Juli i Pau del relat «L’atómico» 

(HOM), quan despullen les seues entranyes i es confessen molestos per la vida que van 

empendre amb les seues dones, abandonant la solteria. Aquesta idea també es recolza al 

relat «Penseu bé què demaneu: us ho podrien concedir» (HOM), ja que el protagonista 

del conte no s’atrevia a iniciar una etapa de somnis dins el món pictòric perquè la seua 

dona no ho acceptava. Amb la separació, arribarà la llibertat i el canvi de vida. Però el 

relat en què sembla més evident aquesta teoria és «L’anell» (HOM). En ell, assistim als 

pensaments d’un home que gaudeix de l’autonomia desitjada sense el control rutinari de 

la seua dona, ingressada tres dies a l’hospital. En aquesta situació, l’home s’aireja pels 

carrers de la ciutat en la recerca d’una nova etapa. A més, quan arriba a casa no tindrà 

obligacions i podrà fer el que li rote. Així ens ho confirma: «Només són tres dies 

d’hospital, i que bons que són: es respira millor i tot, a casa, sense la llauna de la Glòria. 

El mal és que li ha donat els diners comptats, la molt bruixa» (p. 139). La nova situació 

és tan bona i plaent que l’home tem el moment de la tornada a casa de la dona, tenint 

pensaments perversos davant aquest futur tan aclaparador: «Si s’atrevís a divorciar-se... 

O si això del coll de la matriu portés conseqüències...» (p. 139). 

f) Les dones són xafarderes de mena 

Aquest és un altre tret canònic que se’ns reafirma en els contes de l’autora. De 

fet, hem assistit a un munt de situacions en què amigues, familiars o simplement 

desconegudes es confessen les seues vides, i la dels altres, simplement per iniciar un 

tema de conversa. Aquesta característica atribuïda a les dones per part de l’escriptora 

desprén una brisa negativa cap al seu tarannà, tot i que alguns protagonistes ho veuen 

molt positiu, com per exemple, la dona narradora del Microconte 5 del recull Tota 

aquesta gent, la qual exerceix de portera en un edifici i està encantada amb el seu ofici, 
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però sobretot amb les relacions individuals que té amb cadascun d’ells, ja que s’ha 

assabentat de la vida que porten. Que les dones tafanegen sense poder analitzar les 

catastròfiques conseqüències, també és una constant en els seus relats. Observem el relat 

«En Benet» (HP), quan la Laura, amagada en un bany, escolta les crítiques ferotges que 

rep per part de la dona del seu amant, la qual reconeixerà el joc sense escrúpols que el 

Benet ha emprés amb ella. També ocorre el mateix dins del relat «Entre classe i classe» 

(DON), en el qual l’Eva i la Mireia, dues adolescents en etapa universitària, es passen 

els esplais de les classes xafardejant de tots els seus companys i elucubrant les 

possibilitats de relacions amoroses amb els joves de la facultat. Amb tot, recorrem a una 

frase contundent de la Teresa, protagonista del relat «L’airet de matí, a Barcelona...» 

(EQM) quan reconeix que «els homes són més discrets que nosaltres, que ens ho xerrem 

tot, i després em sap greu‖ (p. 171). 

g) L’astúcia de les dones en els afers relacionals 

Simó comentava que existeixen tot un seguit d’estratègies que posen en marxa les 

dones per tal de desenvolupar el seu paper dins les relacions: «donat per sabut que la 

relació de dominador-dominat, és ―lícit‖ tot aquell joc que posi el favor en el favor del 

dominat el dominador. La dona utilitza per a aquest fi: la seducció, l’engany, la 

llagrimeta» (SIMÓ, 1975: 156). En aquest conjuntura de manipular l’esdevenir i el futur 

de les relacions en parella, els homes són bastant peixos. Ara bé, la dona demostra una 

capacitat i un poder d’atraure la situació favorable cap al seu terreny en diverses 

ocasions dins dels relats de l’escriptora. Fixem-nos en l’actuació de la jove protagonista 

del relat «En la foscor d’una entrada», capaç d’ordir una situació, oferint-li respostes a 

un examen anònimament, per tal de donar-se a conèixer al xic més rude de la seua 

classe. Les estratègies femenines dins l’àmbit sexual són una altra opció, ja que com 

hem comentat anteriorment, elles són qui manen al llit. Així ho fa la Maria del relat 

«Lliure» (DON) que jeurà al llit amb el marit, excitant-lo per tal de canviar-li d’opinió 

en qüestions laborals. Fins i tot s’inventa mentides i històries diverses per a que Joan 

puga dir-les a la feina. Queda patent, doncs, que la decisió final sempre és la de la dona, 

mentre que l’opinió estricta dels homes s’ensorra molt fàcilment. Però les mentides 

implacables no esdevenen un fet puntual, ja que d’altres protagonistes com la dona del 

relat «La fi del món» (HOM) o la jove del conte «El pes de la cultura» (HOM) 

s’enginyen unes històries adulterades per tal de sortir guanyant davant l’estupidesa dels 

mascles. En aquest darrer relat ha quedat demostrat un altre dels grans atavismes socials 
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que estigmatitzen les dones: «la dona és sistemàticament instruïda per a seduir. 

Òbviament, la seducció té per objectiu el triomf sexual. I, per tant, es podria pensar que 

és una mesura autodefensiva de la societat per assegurar-se la reproducció» (SIMÓ, 

1975: 163).  

El despit i la gelosia són unes grans causes que activen els mecanismes més 

profunds de les dones per tal de donar un tomb a la situació. Recordem la protagonista 

del Microconte 28 dins el recull Tota aquesta gent. En ell, una jove que està passant-ho 

malament amb l’abandonament de la seua parella, li comunica al xic que l’altra xica és 

lesbiana i que mai acabaran junts. O també tenim com a exemple l’exdona del 

protagonista del relat «La frontera» (TAG), que remourà cel i terra per tal de rebre 

religiosament una pensió asfixiant per al seu marit, després d’haver conclòs aquella 

relació tan agitada.  

Per últim, una altra de les tècniques per tal de dissuadir els homes i fer-los 

canviar d’opinió és manifestar la facultat de la sensibilitat. De fet, la Laia del relat «Si 

m’estimessis...» (DON) es defineix com una dona molt sensible. El seu marit, el Joan, 

que odia visitar el seus sogres acabarà cedint a les condicions de la dona i els farà veure 

que el seu matrimoni rutlla d’allò més bé. Allò que és evident és la multiplicitat de 

recursos que les dones fan servir per arribar a un objectiu desitjat. 

h) La perversitat de les dones 

Simó ens avisava d’aquest aspecte a propòsit d’un escrit assagístic: «fora de les 

excepcions que he esmentat, la mare, alguna germana i alguna ocasional i inofensiva 

companya d’estudis o de feina, les dones en general són dolentes. Això és una cosa que 

és un atribut femení» (SIMÓ, 1992b: 94). D’una cosa semblant ens avisa també la 

narradora d’un capítol del relat «Melodrama alcoià» (BRE): «les dones, almenys 

moltes, no són de fiar» (p. 69). De fet, posa en dubte que la seua pròpia amiga, la 

Conxita, haja enverinat el seu marit, ja que sempre roman al llit, malaltós. Els relats de 

Simó, així com les seues novel·les, han esdevingut una exposició de casos en què ens 

mostren la cruesa de les dones que poden convertir-se en un autèntic monstre, capaç 

d’ordir plans maquiavèl·lics que acaben amb la vida de les seues parelles. Així ocorre 

en la seua novel·la T’imagines la vida sense ell? (2000) i en els contes «El naixement 

de Gorgona» (BRE), «Amanda» i «La revenja». En els dos últims, la causa principal 

d’aquests actes esgarrifosos són els gels per les respectives infidelitats, com també 
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ocorre al relat «Xirigueig» (HP), en el qual la Cari es venga, en aquest cas de l’amiga, 

desfigurant-li el rostre. Perquè la Cari pensa que venjar-se dels homes és un fet molt 

ximple i, per tant, busca la dificultat: «són com els gats, els homes: si els peixes bé i els 

amanyagues el llom fan mèu i es creuen milhomes, mira que poc que demanen, cristo, i 

que ximples són» (p. 190).  

Però ací no acaba el repertori de perversitat de les dones protagonistes dels relats 

de l’autora. Hi tenim un munt d’exemples com per exemple l’enveja de l’Alícia cap a la 

seua germana Olga, dins del relat «Les germanes» (TAG), que l’ha arrossegat a cometre 

una terrible maquinació, tot convencent als veïns del poble dels símptomes de bogeria 

de la seua germana. O també la seducció i la crueltat dels comentaris de l’Eva a la seua 

amiga Mireia, dins del relat «Entre classe i classe» (DON) quan li confessa que la seua 

parella ha cardat amb mitja classe i, fins i tot, amb ella, aprofitant-se’n d’una de les 

febleses masculines més flagrants: la promiscuïtat. I, sobretot, el cas de la dona 

protagonista del relat «La fi del món» (HOM) que, enfurida per l’enveja de la relació 

entre el seu exmarit i la seua filla, s’inventa una història pèrfida que condemnarà al 

marit a allunyar-se definitivament de la xiqueta.  

i) El físic i la imatge de la dona 

L’escriptora Àngeles Encinar ens avisava que la compilació Dones de Simó, tot i 

tractar una temàtica diversa protagonitzada per dones en les qual s’analitzava fil per 

randa les relacions en parella, hi existia un altre punt de mira important: «el tema de la 

belleza como foco de atención femenina, denunciado con una ironía mordaz» 

(ENCINAR, 2001: 141). I és que, al llarg dels segles i en la nostra societat, la dona 

sempre ha tingut la necessitat de recórrer a elements externs com el maquillatge o el 

vestuari per tal d’arrodonir la seua bellesa. En les últimes dècades, influenciades pels 

mitjans de comunicació, el culte al cos s’ha convertit moltes vegades en una obsessió i 

el físic és un element indispensable per tal sentir-se bella. Simó ha sabut plasmar en 

alguns relats aquesta preocupació fefaent que deambula en la població. No oblidem la 

narració esfereïdora de la jove protagonista del conte «La cosina Amàlia» (DON), 

submissa en una malaltia que afecta gran quantitat de joves, l’anorèxia. Al cap de la 

jove sempre hi havia una obsessió: la imatge de xica grassa i lletja que no pot agradar 

als homes. Simó sap plasmar, de manera molt crua, les diferents passes de què consta la 

terrible malaltia, relatada, a més, per la pròpia protagonista: «però vaig aprendre a 
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vomitar-ho tot. Al principi m’havien de donar medecines, però després em vaig fer 

astuta: acceptava menjar. El pare i la mare mateixos ho veien. I després, anava al lavabo 

i ho treia tot» (p. 166).  

El físic de la dona esdevé una arma fonamental per tal d’atraure com uns imants 

la feblesa dels homes. Però sobretot, com confessa el narrador protagonista del relat 

«No m’agrada la meva dona» (HOM), estimula la continuïtat erótica dins del 

matrimoni. Si ella no té cura de si mateixa i el físic amb els anys va perdent vitalitat, el 

marit será propens a caure en la infidelitat. Per últim, afegim el cas del relat «El 

tatuatge» (HOM), en el qual assistim a una història molt rocambolesca, ja que el marit 

narrador s’avergonyeix en públic del sexe de la seua dona, massa pelut per anar a la 

platja o a llocs públics, encara que a ell l’escalfa cridanerament. És l’exemple viu de les 

imposicions de les modes socials, ja que ambdós estan a gust amb aquesta naturalitat, 

però allò del què diran impera en els nostres subconscients.  

j) La immensitat del plaer sexual de la dona 

Arribem a aquesta conclusió de manera molt contundent després de rellegir els 

relats de l’escriptora. Com hem comentat anteriorment, la dona, segons l’escriptora, 

posseeix un plaer infinitament superior als dels homes. Com a totes les dones, la Rebeca 

del relat «Plaer de dona» (ALC-NVY) li encanta autocontemplar-se al mirall, tot 

observant al mil·límetre tots els racons del seu cos. El relat descriu minuciosament el 

precís moment del final de l’acte sexual, perquè es tracta d’un instant íntim de la dona, 

que no ha de compartir amb ningú. Al conte també, la narradora ens explica la 

comparació possible entre dones i homes pel que fa a l’excitació sexual: «Un home 

excitat no és capaç de comunicar excitació. Una dona excitada il·lumina la terra, 

encomana força vital, trasbalsa el mascle que la mira esparverat i que pensa, maldestre, 

que només és per a ell, i el pobre, sent un urc de vanitat» (p. 138-139). 

En la solitud, a més, trobem els moments de més èxtasi de les nostres 

protagonistes. Recordem el relat «L’intocable» (HP) quan Amanda, decebuda per l’acte 

sexual amb el Kurt, la parella de la seua amiga, acut a la dutxa i inicia el ritual de la 

masturbació en solitari per tal de satisfer els seus instints. Tampoc oblidem la 

protagonista del relat «Gossos» que, en la més profunda intimitat, manté relacions 

sexuals multiorgàsmiques amb un munt d’animals. Així com també la sensualitat i les 

relacions entre dones, capaces d’equiparar-se a totes aquelles de més goig amb els 
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homes, com per exemple la complicitat entre la Mara i la Paula dins del relat «―Beatus 

Ille‖» (HP), el vincle sexual establert entre clienta i treballadora dins del relat «La 

depilació» o el goig indescriptible de l’Empariues després d’haver tingut sexe amb una 

altra dona més experta que ella.  

Una vegada repassats tots aquells trets canònics respectius a ambdós sexes que sí 

que es respeten als relats d’Isabel-Clara Simó, oferirem un panorama d’aquells que no 

ho fan, que trenquen els motlles establerts i que broten sobtadament de l’interior dels 

escrits i de l’ànima de l’escriptora desenvolupant així la idea de l’escriptora de ser 

trencadora i innovadora.  

a) Fi de la submissió i de la dolçor. Les dones també són lluitadores i vàlides 

Michèle de Wilde ha estudiat els estereotips de dona que apareixen en els contes infantils. Hi ha, 

en primer lloc, dones bones i dones dolentes. Les bruixes, per exemple, són dolentes. Les fades, 

bones. Les dolentes són lletges i destructives. Les bones són belles. Tots els personatges 

femenins bons dels contes infantils tenen una característica comuna: la passivitat. L’única 

activitat que realitzen –i en això rau la seva bondat– és supeditativa: ajuden els altres [...] Una 

dona ―bona‖ és, doncs, un ésser passiu. Com l’ameba. Una crueltat més envers la dona: un cop 

―construïda‖ passiva, se li retreu la seva inanitat. (SIMÓ 1975: 165).  

Aquesta reflexió oferida per Simó, concloïa que els contes infantils mostren 

perversament la imatge de la dona des de dues vessants molt diferents: dones dolentes i 

dones bones passives. En els relats de Simó, Tot i que molts es caracteritzen per oferir 

una imatge femenina conformista i de vassallatge cap al marits, l’escriptora també ens 

ha mostrat l’altra cara de la moneda, unes dones combatents que abanderaran aquesta 

«revolta de gènere» denominada per Montserrat Palau.
315

 La mateixa estudiosa 

s’encarrega de mostrar-nos exemples ben evidents en els relats breus de Simó:  

revoltes i rebel·lions que trenquen la passivitat assumida per existències femenines subordinades 

a les masculines -com a filles, parella o mares. Alguns personatges femenins de Simó, però, 

trenquen les normes i, per tant, l'ordre establert, perquè «van a la seva» (Testimo, Marta, 1995), 

o troben la il·lusió en l'adulteri («I el llop s'enfarina la poteta», Bresca, 1985)... o perquè es 

construeixen una vida i una identitat de les que fins aleshores no havien gaudit (PALAU, 1999: 

36)  
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 Vegeu l’estudi de Montserrat Palau «Explicar les diferències. Gènere i nació a la narrativa d’Isabel-

Clara Simó» (1999: 36). 
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 Observem casos com Marina, dins del relat «Història exemplar de Marina, 

Donzella de l’Olleria» (EQM) que, trencant totes les regles establertes, renunciarà a la 

seua felicitat per traure endavant l’empresa heretada pels pares. A més, sempre tindrà en 

ment la necessitat d’estudiar i de posseir cultura, fet que fins aleshores semblava una 

utopia per a les joves que entraven en l’adolescència. Ens fixem també en el relat 

«Mitjons tirats per terra» (HOM), dins el qual visualitzem a través de les cartes, la 

decisió lliure de la Tònia de separar-se del seu marit Jaume, ja que segons la 

protagonista les dones busquen la recerca de l’amor en els homes i d’afecte, el Jaume, 

no en tenia gens. Atònits, assistim també a les decisions de la Christa, dins del relat 

«Kreuzberg» (HP) quan decideix tenir relacions sexuals diàries amb aquell ésser 

fastigós que la va violar.  

 Però si volem observar el punt contraposat de dues dones totalment diferents, 

una submisa, monògama i conformista, l’altra liberal, fadrina i desobedient, hem de 

recórrer al relat «El bon suís» (DON). La Sofia i la Neli encarnen aquestes dues figures 

respectivament. Finalment, la Sofia, a partir dels consells de la Neli, es desprendrà de la 

càrrega del marit i esdevindrà una dona autònoma, independent i, el que és més 

important, feliç.  

 De fet, una de les grans novetats en la literatura de l’escriptora és el fet d’oferir 

un ventall de dones modernes, independents i treballadores, tot i les dificultats que hi 

troben pel camí. No oblidem el cas de Rosina, dins del relat «Rosina, ―my Darling‖» 

(HP), que és autònoma, treballa fora de casa i viu la vida al dia. És per això, que el seu 

marit, l’abandonarà per una altra més dòcil. Tampoc la Magdalena, del relat «La 

presidenta» (DON) que exerceix el seu càrrec en un lloc tradicionalment ocupat pels 

homes. I tampoc la Leonor, del conte «T’estimo, Leonor» (DON) que treballa fora de 

casa i guanya més diners que el marit, tot ridiculitzant-lo i humiliant-lo 

psicològicament. Dins aquest punt podem incloure l’opinió de la crítica literària Pepa 

Sobredo que fa referència a la constant tradició de Simó d’oferir al lector un retaule de  

dones fortes, independents, que, en la més típica tradició de les novel·les a les que ens té 

acostumats l’autora (la Dolores de La salvatge, o les protagonistes del seu recull de contes 

Dones, entre altres), troben el seu camí rebel·lant-se contra el seu entorn i contra la generació 

anterior i, sovint, trencant amb ella per tal de sobreviure (SOBREDO, 2011: 44)  
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b) Tornar a estimar en la viduïtat 

Simó és de l’opinió que la fi del món no s’acaba amb la viduïtat. Les dones 

trenquen amb la rutina d’estar mal vistes si inicien una nova vida respectant el dol i 

emprenen un camí nou ple d’emocions i d’estima cap a d’altres homes, demostrant així 

que elles, també són capaces de tornar a estimar, tot i les convencions. Així, observem 

clarament els exemples de la Teresa, dins del relat «L’airet de matí, a Barcelona...» 

(EQM), el de la Sílvia, en «―Alfonso‖» (HP) i el de la Patrícia J. en «D’oca a oca» (PC). 

Totes tres inicien, o tenen la intenció, d’iniciar un recorregut amorós que trenque la 

perillosa solitud que els amenaça. La primera, se sent atreta per una parella de joves 

estudiants universitaris; la segona, recorrerà als serveis d’un prostitut de qui acabarà 

enamorant-se bojament; la tercera, s’alegra del seu nou estat per tal d’aventurar-se en 

nous episodis amorosos.  

c) Dones adúlteres 

Una cosa que ha quedat clara després d’haver rellegit els relats de Simó és que 

les dones són totalment independents i tenen tot el poder de decisió en els actes sexuals. 

Però també, que elles també són infidels en repetides ocasions. També afegirem tres 

exemples que demostren aquesta actitud. En primer lloc, la dona protagonista del relat 

«I el llop s’enfarinà la poteta» (BRE) que expressa la il·lusió i la felicitat d’una dona 

madura amb aquesta situació adúltera, com afirma Carles Cortés.
316

 En segon lloc la 

Laura del relat «En Benet» (HP), la qual confessa al seu nou amant les seues infidelitats: 

«–He tingut algunes aventures, ¿saps?» (p. 204); en darrer moment l’esposa del 

protagonista del relat «De teves a meves» (HOM), que, en un segon terme, comet el 

mateix error que el seu marit, demostrant així la seua infidelitat.  

d) Dones intel·ligents, cultes i estudioses 

Simó ha pretés mostrar en els seus relats els infinits entrebancs que han anat 

trobant-se les dones a l’hora de completar la seua formació, tot i el gust de les 

protagonistes de ser dones enteses. Analitzem casos com la Conxita del relat 

«Melodrama alcoià» (BRE), un model inèdit de dona, ja que estava formada, sabia 

francés i escrivia a màquina. O el cas de l’Eurídice, del relat «Illia» (HP), posseïdora 
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 Vegeu la «Introducció» de la segona antologia de contes de l’autora editat per Carles Cortés dins 

l’editorial Columna Tria de contes (2001: 27). 
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d’un ample bagatge cultural, llegidora i somiadora, fins que va ser mare. També la 

Christa, del relat «Kreuzberg» (HP), tot un exemple de constància i d’erudició que 

aspira a ser una eminència musical. O la Carolina, del relat «L’equació» (TAG) que, tot 

i exercir de minyona, és una erudita dins el món de les matemàtiques, fet que acabarà 

demostrant a França.  

Amb tot, assistim constantment a un munt de situacions en què les dones es 

lamenten pel fet de no tindre l’oportunitat d’haver estudiat i haver assolit un nivell 

òptim d’educació. Per exemple, la Pilar del relat «Alcoi-Nova York» (ALC-NVY) que 

es penedeix d’aquest aspecte quan era dona, ja que ara, dins del cos d’un xiquet nord-

americà, s’adona dels avantatges que podria haver tingut. I també tenim el cas de l’Àlia 

del relat «Conte de Nadal 25-26.12.2002», una jove negreta que, amb diverses sessions 

ha aconseguit tocar el piano com els àngels, tot i la seua procedència.  

Allò que pretén mostrar Simó és que, tot i les reiterades adversitats, les dones 

s’han interessat per l’educació i la cultura i han tractat d’eliminar les barreres que els 

aturaven el pas. Evidentment, aquest fet provocarà un sotrac i una manera de concebre 

el món diferent a la dels ulls dels homes, així com comenta l’estudiosa Maria-Àngels 

Roque: «l’accés progressiu de les dones a l’educació està considerat com una causa-

efecte d’aquesta revolució i de l’increment de la participació femenina; gràcies a 

l’alfabetització, l’educació i la formació, les dones han aconseguit dinamitzar el món 

dels negocis, la política, la ciència, l’educació i la cultura durant aquestes últimes 

dècades» (ROQUE, 2012: 125).  

e) Les males mares 

Encara que en comptades ocasions, també hem assistit a confessions, per part 

dels protagonistes, que poden resultar sorprenents per a la gran majoria dels humans, 

com ara, aquella dona narradora del relat «Amor de mare» (DON) que declara que no li 

agraden els seus fills, que sent odi cap a ells: «No m’agraden els meus fills. Sé que sona 

molt malament, i que això, encara que ho pensis, no pots dir-ho a ningú. Però és la 

veritat» (p. 81). La dona, després d’haver patit una relació tempestuosa amb el seu 

exmarit va haver d’encarregar-se en solitari del seus fills que, a poc a poc, van anar fent-

se dolents, fins al punt que la mare no els pot controlar. Així ens relata una de les 

floretes que té cap a ells: «Són com nazis, sap què vull dir-li? Van estar entre uns 

detinguts per apallissar un magrebí, però se’n van escapolir i no els van enxampar» (p. 
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92). Aquesta impotència davant els joves és aclaparadora, i la mare reconeix aquest 

terrible sentiment antinatural. 

f) La tendresa dels homes i la no tendresa de les dones 

Segons Simó, la dona és educada «amb ―permís‖ per a plorar, desmaiar-se o fer 

crits (la histèria, encara que els fets demostren el contrari, és identificada amb l’univers 

femení)» (SIMÓ, 1975: 155). Així, tots tenim en ment totes aquelles protagonistes de 

grans pel·lícules que actuen d’aquesta manera. Ara bé, pel que fa als mascles que 

apareixen als relats de Simó, evidentment, no tots són dominants, viciosos, gasius, 

valents i freds. Ens hem trobat un gran nombre d’homes que en la intimitat despullen 

l’ànima i vessen unes llàgrimes descomunals pels ulls. Les raons són molt diverses: 

impotència, quan el policia protagonista del relat «Què has fet aquest estiu» (HOM) 

rellig la redacció del xiquet sense haver arribat a temps d’aturar aquella violència; 

d’abatiment, quan el protagonista del relat «El professor de gramàtica» (ALC-NVY) es 

rendeix a impartir docència a uns xiquets cretins; enyorança, quan el protagonista del 

relat «Les anques de la meva dona» (HOM) recorda amb nostàlgia la figura de la seua 

dona i intenta recrear-la patèticament; vergonya, quan el marit de la Pilar, del relat 

«Alcoi-Nova York» (ALC-NVY), li desvela un secret terrible: està enamorat d’una altra 

dona. Tot un reguitzell de situacions que demostren la sensibilitat masculina, molt 

amagada i perduda en els trets canònics socials, però molt valorada per part de les 

dones, com és el cas de la protagonista del relat «Pardalets» (DON), que mostra 

satisfacció davant la reacció d’aquells cambrers italians que miren i comentan amb 

dolçor la valentia de la mare d’aquells petitons ocellets.  

 A mena de conclusió d’aquest punt inclourem el punt de mira d’un protagonista, 

el narrador del relat «La desgràcia de ser home» (HOM), que ens exposa un al·legat 

amb arguments dels desavantatges d’haver nascut mascle. Per un lloc, enumera les 

raons per les quals els homes surten perjudicats envers elles: el pis, el divorci, la fama... 

Per altre, ens remet a un munt d’activitats que tradicionalment estan lligades al món 

masculí i que han de realitzar sempre: la declaració de la renda, arreglar les aixetes que 

degoten, les reparacions dels cotxes... I, finalment, enumera alguns elements relacionats 

amb els homes referent a les relacions en parella: maltractament, violència, pederàstia... 

En fi, tot un grapat d’entrebancs que han acabat amb la paciència d’aquest individu, ja 

que l’experiència amb la seua exmuller trenca totalment amb els ideals masculins de 
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dona bona, com explica Simó a propòsit de dos referents cinematogràfics: «totes dues 

reuneixen tot l’imaginari masculí de l’ideal de la dona: les dues són bones –moralment 

bones–; són aparentment febles, però alerta: en el fons són molt fortes quan s’escau; les 

dues són sacrificades, les dues són dolces i les dues són maternals» (SIMÓ, 1992b: 91).   

 Per contra, moltes de les dones que apareixen als relats no presenten unes figures 

dolces, tendres i delicades. Observem l’àvia Sixta, del relat homònim dins del recull 

Dones, que és una dona esquerpa, lluitadora i disciplinada; o la Christa del relat 

«Kreuzberg» (HP) capaç de demostrar la seua cara més tendra, però també la més 

decidida i violenta. Tots aquests exemples confirmen la sentència de Simó exposada en 

una entrevista amb l’escriptora Montserrat Roig: «és mentida que les dones som 

tendres. No hi ha animal menys poc tendres que la dona. És un atavisme de mentalitat 

masculina. El problema, a més a més, és que és inconscient. Si fos conscient, amb una 

mica de lectura es cura, igual que el feixisme. Però constitueix un atavisme, una reacció 

inconscient. Aquest és el problema dels homes» (SIMÓ, 1985: 14). Per tant, només 

podem concloure que la façana oculta una realitat inapel·lable: els homes, en la 

intimitat, s’assemblen moltíssim a les dones, formant part tothom d’una mateixa 

comunitat.  

 

3.2.1.4 Reflexions sobre les dones 

  

Acabarem aquest bloc temàtic referent al feminisme que es dedueix dels relats 

breus d’Isabel-Clara Simó fent referència a uns mots de l’estudiosa M. Àngels Francés 

quan assegura que «l’impacte emocional que ens produeix l’escriptura de creació pot 

desencadenar la indagació del lector davant la discriminació de gènere i, per tant, ajudar 

a eradicar-la» (FRANCÉS, 2010: 33). Pensem que aquest és un dels grans objectius de 

l’autora, denunciar en la ficció fets i comportaments que ha observat en la vida real per 

tal que el lector ho presencie i prenga una determinació, tot provocant-li un seguit 

d’emocions com ara la indignació, la decepció, la frustració, o tal volta, el plaer. 

Amb tot, hem cregut convenient remarcar un aspecte destacable en la biografia 

de l’autora que, a partir d’una banalitat esdevinguda en  la seua joventut, va fer 

encendre totes les alarmes del masclisme latent que encara imperava (i impera) en 



362 

 

aquella època. La jove Simó decidí comprar un armari convencional, però li barraven el 

pas a l’execució de la compra si no tenia el consentiment del seu marit. En aquell 

moment:  

Direu que no és cap tragèdia. No ho és, aquest fet en si. Però és una tragèdia allò que significa: 

que jo no existia com a subjecte civil, que jo no podia fer una simple compra. Que jo era un 

ciutadà de segona, sense possibilitat de la més petita iniciativa i del qual calia malfiar-se [...] 

Acabava d’assabentar-me que, als ulls de la societat, jo era propietat d’un senyor. I això, que mai 

no m’havia passat de soltera, sí que és una veritable tragèdia (SIMÓ, 1975: 149)  

Aquest fet suposava una deshonra cap al gènere femení, que depenia 

exclusivament dels mascles per a realitzar qualsevol operació monetària. És per això, 

que Simó es va veure amb la voluntat de traspassar a la literatura, i de manera 

subliminal, aquest degoteig d’humiliacions quotidianes i aparentment ―innocents‖ que 

s’amaguen en la nostra societat, encara que, com ella reconeix al seu llibre assagístic Si 

em necessites, xiula: «Diguin el que diguin els benintencionats o els maliciosos que 

prefereixen el somriure i el silenci quan es tracta de valorar dones intel·lectuals, la 

societat literària catalana, no accepta dones» (SIMÓ, 2005: 92). Aquest fet, suposà un 

repte d’allò més engrescador i la literatura li oferia la possibilitat de crear espais de 

ficció dins els quals aquestes gotes d’impotència i menyspreu cap al gènere podrien 

veure la llum d’una manera més subliminal i no tan directa com sí ho oferien els textos 

assagístics.  

Deixant a banda aquesta idea, com a últimes reflexions d’aquest apartat 

subratllarem tres aspectes fonamentals, esmentades abans de manera fugaç, referents a 

l’univers femení de l’autora. En primer lloc, la reivindicació i la importància del físic de 

les dones tan associat i requerit al món social en què vivim i tan esmentat al llarg de tota 

l’obra narrativa, ja siga en les novel·les o en els seus relats. Per una banda, observem els 

personatges femenins que han descurat el seu aspecte per diverses circumstàncies, fet 

que pot tindre conseqüències negatives, com és el cas de la dona protagonista del relat 

«No m’agrada la meva dona» (HOM), el marit de la qual ha parat l’atenció en una 

joveneta i rondina ser-li infidel. De fet, una altra protagonista, la mare del relat «Ja t’ho 

deia jo» (DON) assegura que el seu gendre ha abandonat la seua filla perquè mai havia 

tingut cura del seu físic i sempre anava desarreglada: «tota la cultura que tens, per què et 

serveix? Per tenir el cutis destrossat, els cabells que fan pena, i la roba que portes... I és 

clar que l’Albert se n’ha buscat una altra. No t’ho deia jo? Quantes vegades m’ho has 
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sentit? [...] que si no fossis filla meva diria que ets lletja. I lletja no ho ets. Però tu t’has 

entestat a semblar-ho» (p. 137). També sembla que s’avergonyeix de la dona el 

protagonista del relat «El tatuatge» (HOM), ja que no segueix les convencions socials 

de depilar-se les parts íntimes.  

 Hi ha d’altres protagonistes que argumenten un altre tipus de raons que les han 

portades a abandonar el seu aspecte físic, con per exemple, la protagonista del relat 

«Engruna de res» (EQM), quan comenta que «en el fons és mandra. Si et deixes anar, 

després se te’n van les ganes i ja no vols presumir mai més» (p. 22). Un altre cas 

sorprenent és aquell que es dóna en el relat «Grassa» (ANG) quan la mare del xiquet 

protagonista, després de diagnosticar-li càncer terminal, decideix acabar la seua vida 

gaudint del seu gran vici: menjar. La flagrant errada mèdica que la sorprendrà 

posteriorment, serà una bona notícia però, alhora, caurà com una llosa en la família 

perquè la dona havia engreixat exageradament. Així, arribem a la conclusió que el físic 

de les dones és un caldo de cultiu que alimentarà la felicitat de cadascuna d’elles i no 

pot abandonar-se a la seua sort. Podem observar el cas de la Mara, dins del relat 

«―Beatus Ille‖» (HP), que ha patit un accident, segons el narrador, pel decaïment 

personal i físic que arrossegava des de feia temps.  

 D’igual manera hi ha d’altres que són més bé tot el contrari i manifesten una 

obsessió malaltissa pel seu cos, tot abalançant-se cap al precipici de malalties infernals, 

com el cas de la protagonista del relat «La cosina Amàlia» (DON) que, sumida dins de 

l’anorèxia, tracta d’acudir a un psicòleg per tal de superar aquell calvari. De fet, aquest 

problema és molt comú en les joves i adolescents, com comenta la narradora-

protagonista del relat «En la foscor d’una entrada», a propòsit de relatar la seua història 

a l’edat de dotze anys, quan es veuen lletges i insegures davant els xics que estimes: 

«tenia aspecte de nena. De nena lletja, que ha crescut de sobte i encara no s’ha adaptat 

al seu propi cos» (p. 109). Perquè és l’adolescència l’etapa en la qual hi ha una major 

crueltat per part dels enemics referent als defectes físics, com és el cas del protagonista 

del Microconte 22 dins del recull Tota aquesta gent. Aquest escrit esdevé una denúncia 

d’un jove que té una taca a la cara i que cada dia ha de suportar les burles al centre 

educatiu. Però allò que més detesta és el silenci dels pares a l’hora de parlar de 

l’operació. No oblidem tampoc el cas de l’Eva i la Mireia del relat «Entre classe i 

classe» (DON), que critiquen totes les xiques universitàries per trets físics: «–La Paula? 

Aquella del cabell greixós?» (p. 100). Elles, i també ells, saben, a més, que les ferides 
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més punxants que poden afectar les seues enemigues són aquelles que concernen al 

físic. Com també ho sap la Cari del relat «Xirigueig» (HP), que es venja de la Milena 

destruint la seua bellesa facial, introduint uns petits vidres de bombeta en el maquillatge 

de la seua amiga. I també ho sap el Claudi, del relat «El bon suís» (DON) que ataca la 

seua dona en allò que més mal li fa, el seu físic, dient-li ―vaca‖ repetidament. És per 

això, que la Sofia intentarà aprimar-se seguint diverses dietes.  

 Però també el físic en la maduresa és un factor decisiu per tal d’assolir felicitat. 

Hem observat un munt de protagonistes compreses dins d’aquesta fracció d’edat 

avançada que es preocupen pel seu aspecte. Per exemple la protagonista del relat «...I el 

llop s’enfarinà la poteta» (BRE) que s’observa a l’espill i veu una dona bella, així com 

fa la protagonista del relat «Plaer de dona» (ALC-NVY), estimant-se a si mateixa i 

recreant-se amb el seu propi cos. O la Sílvia del relat «―Alfonso‖» (HP), que, 

estimulada per la seua relació amb el jovenet gigoló, intentarà canviar el seu físic 

acudint a salons de bellesa. Com també la protagonista del Microconte 4 dins del recull 

Perfils Cruels, que ronda els quaranta anys i s’emprova tota mena de vestits per tal de 

certificar que encara és capaç d’atraure els homes. Ara bé, la Reme, prostituta 

protagonista del relat «Passa-t’ho bé, Reme» (DON) reconeix que a certa edat les dones 

van de baixada i determinats oficis deixen de ser efectius.  

 Per això, observem que Simó atorga al físic de les joves una importància cabdal 

dins de l’argument dels seus relats, com hem analitzat al llarg de les seues línies. Per 

últim, exemplificarem el que estem dient afegint dues descripcions antagòniques de 

xiques joves: una de bella i l’altra de lletja. La primera la trobem al relat «Kreuzberg» 

(HP) i fa referència a la Christa, una jove rossa i angelical: «Herr Shöneberg admirava 

en especial el coll de la Christa, que era llarg i flexible, dreçat amb gràcia, i, a sobre, 

s’aguantava un cop ovalat, on suraven uns cabells, llargs i castanys, d’una suavitat 

magnífica. De vegades, la Christa es recollia els esplèndids cabells, i aleshores el coll 

agafava una mena d’empenta màgica, un protagonisme físic, un toc de perfecció 

escultòrica» (p. 137). La segona, la trobem al conte «―Monsieur‖ L’ocell» (BRE) i fa 

referència a la jove Magdalena: «Tenia els cabells llargs, fins i rossos, com les nines. El 

nas llarg i l’alçada curta. No era gens maca, la Magdalena. Però gens, gens. I, com que 

era lletja, i el pardalet era lleig, i la tarda era lletja, el collí l’amoixà» (p. 43).  
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 El segon aspecte remarcable abans de finalitzar l’anàlisi d’aquest punt és la 

crueltat tan intrínseca de les dones, de vegades gratuïta. De fet, deixant a banda les 

venjances de les dones que han patit infidelitat, comentades anteriorment, hi trobem un 

munt de maldats que defineixen aquest tarannà malvolent de les dones. Observem 

protagonistes com l’Íngrid que traça un pla maquiavèl·lic amb la seua amiga, per tal que 

el Kurt, la seua parella, se senta culpable de traïció i així ella puga gaudir més en l’acte 

sexual. O fixem-nos també en les crítiques ferotges que professen les dones entre elles, 

com aquelles que s’esdevenen al relat «En Benet» (HP), quan assistim a la conversa de 

dues d’elles al bany d’un restaurant.  Com també fan l’Eva i la Mireia del relat «Entre 

classe i classe», aprofitant així el moment d’esplai a la universitat.  

 Ara bé, al llarg dels relats hem estat espectadors de luxe d’un bon nombre 

d’estratègies destres per part de les dones que han sabut, o almenys han intentat, traure 

endavant. Hem tingut alegries després de la mort del marit de la Patrícia J. del relat 

«D’oca a oca» (HP); una muller que li ha buscat una amant al seu marit per tal que 

aquest abandonés la casa, al relat «El bon suís» (DON); una dona que humilia 

constantment el seu marit, davant les torpeses d’aquest, al relat «T’estimo, Leonor» 

(DON); una jove que s’ha inventat una història acusant de violació al seu director de 

tesi al relat «El pes de la cultura» (HOM); una altra que, inventant-se un episodi cruel, li 

furta per gelosia la custòdia de la seua filla, dins del relat «La fi del món» (HOM); i, per 

últim, la traïció d’una dona que s’encarregarà de difondre una bogeria falsa de la seua 

germana, dins del relat «Les germanes» (TAG). Per corroborar aquesta astúcia i 

dolenteria femenina al llarg dels segles Simó afegeix en el relat «Mirall en fuga» (HP) 

la història de Madame de Bouillon, capaç de canviar tota una història de sodomia i 

sadomasoquisme, per tal d’acusar el seu marit de torturador.  

 El darrer punt que pretenem remarcar és el reflex de les injustícies de 

comparacions entre actes d’ambdós sexes. Així com comentàvem com a espectadors de 

les desraons del relat «La bona persona del senyor Joan» (ALC-NVY) quan observàvem 

les tasques d’un i d’altre i les respectives reputacions, també s’albira el segon pla 

permanent i perpetu de la dona dins del terreny artístic, com ara el literari exposat al 

relat «Un autobús i un vellet per càpita» (EQM), en el qual podem deduir alguns trets 

autobiogràfics plasmats en els protagonistes del relat, com ara la crítica punyent a les 

vaques sagrades de la cultura catalana o el constant menyspreu a Catalunya dels 

escriptors valencians que escriuen en català, i, encara més, si ets dona.  
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 Concloem aquest punt del treball amb la referència a un dels aspectes marcats 

per l’autora que segueix les bases del feminisme de Capmany, i que la pròpia Simó
317

 

s’apunta a continuar: aquell que confirma que els trets caracteritzadors de les dones no 

són ―naturals‖, sino culturals. És la pròpia societat la que ens inculca els trets definidors 

d’allò que és femení i masculí, sense deixar-nos cap possibilitat de barrejar-los.  

 

3.2.2 L’erotisme 

 

L’escriptora argentina Graciela Licciardi, en una reflexió exposada al seu blog, 

defineix l’erotisme de la següent manera:  

El erotismo, a mi entender, es la vida de nuestro cuerpo, en lo inherente a la sexualidad, como 

también de nuestro pensamiento y todo lo que es espiritual, es dejarse fluir, comunicarse, hablar, 

asumiendo la responsabilidad y el placer de ser. El erotismo en un texto, entonces, reside en lo 

invisible. Toda representación visual o lingüística que deje lo invisible en toda su dimensión, es 

erótica. En ese sentido lo erótico se consustancia con la literatura porque en ella se deja un margen 

muy grande para la imaginación; es el refinamiento de la sensualidad.
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Partirem d’aquesta definició per tal de demostrar que el cos dels humans sempre 

està predisposat a experimentar qualsevol plaer. Per tant, tot allò que pretenga estimular 

el lector a partir de la imaginació del que està narrant-se ho considerarem mostra de la 

literatura eròtica.  

Enric Sòria, al relat del recull Directe al gra (2006), on Isabel-Clara Simó 

col·laborarà amb tres relats breus de caire eròtic,
319

 ens demostra que la tradició eròtica 

dins els escrits és molt antiga: «des que hi ha signes escrits, la gent de lletres ha parlat 

de sexe, igual que els pintors l’han il·lustrat. Els mites i les faules d’egipcis i 

messopotàmics en van plens, com és sabut, i la literatura greco-llatina podria fornir-ne 

un florilegi molt vistós, d’una desimboltura i una naturalitat que encara hui fan enveja» 

(SÒRIA, 2006: 11). Simó també es documenta i ens comenta una cosa semblant: 

«L’erotisme forma part de la literatura de manera indestriable. Hi és a la Bíblia, i a 
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 Vegeu l’estudi de Simó «El feminisme de Maria Aurèlia Capmany» (1992: 271). 
318

 Consulteu les análisis de l’escriptora argentina incloses en el següent blog: 

http://www.gracielalicciardi.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=30:el-erotismo-

en-la-literatura&catid=13:articulos-y-ensayos&Itemid=13  
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Anacreont, i a Catul, i al nostre Tirant a la bellíssima, inesgotable i magnífica lírica de 

d’Ausiàs March. Hi és tan present perquè és la part més tangible de la nostra realitat 

més immediata: la del propi cos» (SIMÓ, 1997: 7).  

Aquestes paraules vénen a confirmar l’existència d’una de les grans unitats 

temàtiques que caracteritzen la seua literatura: l’erotisme. Gran part dels seus relats 

estan dotats d’una alta càrrega eròtica que impregnen les atmosferes dels escenaris 

descrits, seguint així les passes iniciades pels seus col·legues generacionals, ja que als 

anys setanta sembla que la literatura eròtica a Catalunya despegue deixant enrere la 

somnolència, accentuada per la concesió d’uns premis enfocats a aquesta temàtica, La 

Sonrisa Vertical, que acceptava textos en català. Com hem pogut observar en l’apartat 

anterior, un punt molt remarcable és l’erotisme solitari de les dones, autocontemplant-se 

i satisfent-se a si mateixes. A banda dels homenatges estimulants de la gran protagonista 

d’aquest apartat, la Rebeca del relat «Plaer de dona» (ALC-NVY) que ja hem comentat 

en diverses ocasions, observem unes altres situacions en què les dones frueixen 

acaronant-se i estimulant-se en la intimitat. Recordem l’Anna del relat «Una perla en la 

corbata» (BRE) que s’autoanalitza observant un cos jove i esvelt front a l’espill:  

L’Anna es despullà, lentament, els ulls fits al mirall, que tenia llum pròpia, com els estels [...] Es 

mirà les sines, llargues i fines, amb el mugró vermell de seda tibada. Tenia el tors llarg, i la 

cintura prima, però les anques sobresortien massa, i les cuixes eren un pèl massa curtes. El ventre 

feia una lleugera corba, d’adolescent. Ella pensà: «Faig panxa», i s’amanyagà els rínxols del 

pubis, taca fosca entre cuixes (p. 18)  

Perquè en aquest secretisme que ofereixen les parets de la casa s’hi poden 

alliberar tot tipus de fantasies sexuals, com fa la protagonista del relat «Gossos». Tots 

aquests relats confirmen la sentència de Simó:  

I és que fora del sexe de les dones no hi ha res. Una dona és sexe. Cada cop que fem alguna cosa 

que no pertany a la tradició del gènere –com, per exemple, brodar, cuinar o embenar una ferida–, 

també hi ha un home amb una cara atònita que no sap què carai hi fem. Fent política també, i 

quan escrivim llibres, també (SIMÓ, 1992b: 98)  

 De fet, allò tangible que ofereixen els contes de l’autora és el festeig i 

l’enaltiment del sexe i de l’organisme femení, tot evidenciant el plaer infinit que pot 

experimentar i la satisfacció plena de sentir-se dona. Així ho pensen moltes 

protagonistes dels contes, com ara la Sílvia del relat «―Alfonso‖» (HP) quan assegura 

que el plaer de la dona no pot faltar mai, sobretot si tens diners. Amb aquesta reflexió, 
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tot asseverant que encara és jove per gaudir del plaer sexual, contractarà un jove 

prostitut per tal de sondejar aquesta teoria. Observem també el personatge de Madame 

Bouillon dins del relat «Mirall en fuga» (HP) que obté el plaer de moltes maneres 

diferents: sodomia, excrements, postures invertides, objectes allargats, lavatives... Del 

mateix estil, tot subratllant la gran dimensió sexual de les dones, observem el relat «En 

la foscor d’una entrada» dins el qual la jove protagonista experimenta el seu primer 

orgasme múltiple, simplement amb el fregament d’un llapis amb els dits dels peus. I, 

sobretot, allò que evidencien els relats de l’escriptora és l’autosuficiència de les dones, 

que no necessiten els homes, per tal de percebre la sensació orgàsmica més apoteòsica, 

com ho corroboren dues dones, la protagonista del relat «Depilació» que es deixarà fer 

davant les contínues insinuacions eròtiques de l’especialista estètica i també 

l’Empariues del relat «La glòria» que, després d’assajar l’acte amb una altra dona, 

quedà totalment satisfeta.  

 Una altra deducció que podem incloure dins d’aquest apartat és la irregularitat i 

la complicitat de l’organisme sexual femení, perquè com avisa Simó, «l’univers eròtic 

és extraordinàriament complex. Tal com ho som nosaltres, cadascun de nosaltres: 

extravagants, envejosos, possessius, bondadosos, amorosos, simpàtics, traïdors, lírics, 

vulgars i tot el que vulgueu afegir-hi» (SIMÓ, 1997: 7). El lector, sobretot si és home, ha 

presenciat també un munt de situacions que poden resultar del tot sorpresives però que 

recalquen aquesta teoria. Per exemple, al relat «Passa-t’ho bé, Reme» (DON), 

presenciem la conversa d’un ginecòleg amb un home, tot assegurant-li que la seua dona 

té la vagina seca i, per tant, dins l’àmbit sexual se li ha de deixar tranquil·la. Altrament, 

la cambrera protagonista del conte «La taula set» (DON) experimenta una situació 

novedosa que l’ha fet envermellir, ja que ha sentit gust quan una dona asseguda en una 

taula del restaurant li ha posat les mans a la cuixa. Però, si més no, la hipòtesi 

esmentada en aquest paràgraf ens la confirma la Teresa del relat «L’airet de matí, a 

Barcelona» (EQM) que podia haver confós un orgasme amb una orina: «Però en el fons 

del fons sabia que no, que no s’havia orinat. I és que es veu que les dones tenen un 

organisme molt complicat i que d’ençà dels dotze anys no pares de fer descobertes» (p. 

194).  

 Però allò totalment característic de l’escriptora és la descripció minuciosa, sense 

cap tipus de censura, dels actes sexuals, acostant-se a un tipus de literatura que Enric 

Sòria denomina pornogràfica, és a dir:  
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aquella literatura que parla del que no es pot parlar, i que, gràcies a això, afegeix als incentius 

propis del tema la capacitat de seduir el lector amb la il·lusió de travessar una barrera, de 

coquetejar amb el prohibit i el morbós, de deixar lliure el vol fantasiós del desig o, en fi, de 

descobrir la veritat oculta de la natura humana, la seua inesquivable carnalitat constitutiva. Així, 

la repressió social i el llibertinatge imaginatiu s’han alimentat mútuament (SORIA 2006: 14) 

Ara bé, molts d’aquests relats estan sotemesos al punt de mira del narrador que, 

moltes vegades, és el mateix protagonista de l’acció, però d’altres és un narrador 

ominiscient que ens informa del plaer carnal que experimenta dit personatge. El llistat 

d’exemples és inacabable, però afegirem uns quants d’ells, com aquell que s’esdevé al 

relat «I el llop s’enfarinà la poteta...» (BRE), quan el forner i la dona casada lliuren els 

seus instints: «Només els tancà, els ulls, quan la penetrà. La penetrà amb una facilitat 

estupefaent. ¡En Joan havia de provar tantes vegades! I li feia mal, i vergonya, perquè se 

sentia grotesca, cavalcada per aquell ventre botit... El forner, però, la penetrà amb una 

dolcesa inacabable, i li mossegà el coll, i li descobrí els pits...» (p. 13). Un altre exemple 

es dóna al relat «―Monsieur‖ L’ocell» (BRE), dins del qual hem passat d’una escena 

aparentment innocent d’una jove de díhuit anys que recull un pardalet en un dia de 

pluja, a un acte sexual desenfrenat de la mateixa jove, la Magdalena, amb un mestre 

francés, Monsieur Renart, tot perdent la innocència, i la virginitat: «I les mans, dits 

esfilagarsats, ja són al ventre i enceten el camí de les sines. I la Magdalena es fon entre 

els llançols i sent que s’enfonsa i sent que cau en el pou de llaminadures d’Alícia-en-

terra-de-meravelles, i que es fa flonja i li ve un rodament de cap» (p. 44). Com hem 

comentat anteriorment, el llistat d’exemples podria ser immens, tot i això, esmentarem 

altres casos en què podríem detenir-nos a analitzar, com ara l’escena sexual entre la 

traductora i el Carles dins del relat «La torsimany» (BRE); o l’escena molt picant que 

s’esdevé al graner d’un mas entre la Fau i el Ramhatha dins del conte «La felicitat 

d’Èdip» (BRE); o les innumerables relacions que mantenen la Sílvia amb el seu 

prostitut Alfonso, dins del relat homònim; o les descripcions de l’Amanda, dins del relat 

«L’intocable» (HP) quan ens remet a aquells actes fetitxistes que li agrada practicar 

mantenint sexe: xuclades d’orella i de peus.  

 Seguint el fil d’aquest darrer exemple, observem en els relats de Simó un interés 

per la descripció de la diversitat sexual, que esdevé un tema tabú en la societat 

contemporània. Hem presenciat bocabadats els vicis sexuals del marqués Roura dins del 

relat «Melodrama alcoià», els quals consistien en pixar damunt del cos nu de la Conxita, 

aprofitant les estretors econòmiques d’ella: «és un vici, ja ho sé, però li jure que no la 
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tocaré. Només això. Sé que a vosté li semblarà una porcada, però, ja ho vorà, després es 

dutxa i ni se’n recordarà. Ja sé que vostè per diners no es vendria, però trenta mil, cada 

mes...» (p. 75). A més, hi disposem de relacions sexuals causades per conseqüències 

inimaginables, com per exemple la que té el Renzo del relat «Illia» (HP) amb aquell 

jove prostitut, a qui confon repetidament amb el seu fill mort, culminant per a ell una 

relació incestuosa. També hem observat alguna relació sexual fruit dels somnis o de la 

bogeria, com aquella que manté el professor d’art del relat «Dibuixant Maria» (HOM) 

amb una imatge nova d’una verge en l’interior de la parròquia del poble.  

Una altra situació de caire eròtica que potser estiga provocada, en aquest cas per 

les al·lucinacions de l’alcohol i altres narcòtics, és aquella que s’esdevé al relat 

«L’especialitat de la casa» (HP) en el qual un home solitari a la barra d’un bar 

contempla una escena dantesca: un grup de mascles vestits de manera impol·luta, 

mengen i xuclen tota classe d’aliments repartits estratègicament sobre el cos nu d’una 

jove estirada en una safata. Però també llegim la recreació minuciosa d’una dona vídua, 

la del relat «Gossos», descrivint el plaer gloriós que experimenta tenint relacions 

sexuals amb els animals: «així doncs es va eixarrancar, va estimular amb la mà 

l’enorme bèstia i, lliscant sobre els seus ronyons, va anar ascendint fins que es va 

endollar el pardalot del ca. Un guau terrible. I de seguida un panteix, una bava que cau, 

un deliri i l’animal va començar a sacsejar-se, a entrar-la i treure-la com fan els homes, 

a vibrar amb tota la peluda còrpora... La tenia enorme i la penetrava tan endins, amb una 

cosa tan peluda i rasposa! Quin deliri! Quina apoteosi!» (p. 148). Fins i tot assistim a la 

descripció d’una violació, la del turc nauseabund Ahmet a la bella i virginal Christa dins 

del relat «Kreuzberg» (HP): «Ahmet li apujà el jersei i li xuclà un pit. Amb l’altra mà 

manipulava la tanca dels pantalons per abaixar-los-hi» (p. 149). I també l’acte violent de 

la jove cap al seu director de tesi dins del relat «El pes de la cultura» (HOM), quan li 

baixa la bragueta, el xucla i el fa escórrer, per tal d’agafar l’esperma, untar-lo pel seu 

sexe, xisclar i fer veure a tothom l’intent de violació de l’home.  

 Per tant una de les grans tècniques narratives de Simó a l’hora d’oferir al lector 

una visió més impactant en els seus relats és el fet de no censurar absolutament res. 

Potser, el relat on abraça el punt més culminant d’aquesta habilitat és «Mirall en fuga» 

(HP) quan se’ns narra la història de Monsieur de Bouillon i la seua senyora, una 

depravada sexual que obliga el marit a cometre mil actes estranys per tal de donar-li 

plaer. Fixem-nos en la descripció del sexe de la dona després que li pregués al seu marit 
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que la hi colpeges tan fort com pogués: «comprovà espaordit que la vulva de la seva 

dona era un esquinçat, sanguinolent i deforme munt de carn capolada» (p. 242). També 

assistim a la descripció física del seu sexe al relat «Passa-t’ho bé, Reme» (DON) quan la 

protagonista ens remet al seu estat físic després de tant de sexe: «ja tenia la xona en carn 

viva, feta xixines» (p. 55). I, a més, l’Empariues, narradora-protagonista del relat «La 

glòria», també narra al lector la seua experiencia amb aquella dona madura: «em 

comença a fer unes llepades i unes remenades tan ben fetes que jo comence a cremar i a 

rajar» (p. 154).  

 Un altre apartat innovador que Simó inclou dins dels relats i que té a veure amb 

el fet eròtic, és el fet d’afegir relacions incestuoses dins dels seus relats, reforçant allò 

que déiem anteriorment, la no censura. Haurem de recórrer al relat «Passa-t’ho bé, 

Reme» (DON) per recordar la història que ens descrivia la protagonista (recordem que 

la Reme és la narradora i és prostituta) quan esmentava una situació sexual que tingué 

temps enrere, culminant un triplet sexual, amb un pare i un fill. O també al 

Microconte23 del recull Tota aquesta gent, quan assistim a la confessió d’un jove que 

comença a tindre pensaments eròtics amb la seua nebodeta petita, sobretot quan la 

munta als muscles i el seu sexe petit li frega el bescoll: «el cas és que no puc evitar de 

pensar en el seu conyet menut i tendre, descansant sobre el meu clatell. M’agafen suors 

i fantasies estranyes» (p. 37). 

 En fi, un munt de situacions que han culminat amb l’acte sexual després d’un 

clima que ha anat in crescendo al llarg del relat, com ara les constants insinuacions de la 

treballadora de la clínica de depilació cap a la seua clienta, cada vegada més calentes i 

fogoses, dins del relat «La depilació». També progressivament ha augmentat la passió 

sexual de l’Eladi dins del relat «Carona de verge» (ALC-NVY), que, embogit per la 

visió aclaparadora d’aquella imatge, realitza un acte d’allò més impetuós amb l’Elisa. 

Com també observem el zenit de l’acte amorós entre el protagonista masculí i una 

joveneta que ha entrat nova a l’oficina dins del relat «De teves a meves» (HOM) amb 

moments de fetitxisme i follia sexual, després de constants provocacions.  

 Davant aquesta diversitat i la voluntat inequívoca de transmetre al lector els 

moments eròtics en tota la seua magnificiència, podem observar també la barreja de 

destreses i de sentiments que en aquest moment floreixen, com per exemple la ràbia de 

la Cari dins del relat «Xirigueig» (HP) que li aclapara amb una imatge colpidora: el filet 
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de bava caient-li per la boca del Gonçal mentre consumia amb la Milena. O l’astúcia de 

la Paca, que incita sense parar el Pep, dins el relat «Nike-air» (DON), per tal de tenir 

una nit de sexe molt satisfactòria i demanar-li tot seguit un favor.  

 Simó ofereix el seu mestratge a l’hora de fantasiejar i de crear una clímax i una 

atmosfera propensa per tal que s’esdevinguen escenes eròtiques. Els escenaris són d’allò 

més diversos, però tots ells estan dotats d’una gran càrrega sensual. Per exemple, la casa 

gegantina en solitud ambientada amb música de Miguel Bosé, amb un immens bany 

abillat amb altaveus potents per tal d’escoltar eixes melodies seran el preludi d’un 

moment íntim de la protagonista principal del relat «Una perla en la corbata» (BRE). 

Però hi ha d’altres escenaris que conviden a la passió: un llarg viatge en tren amb 

companys de viatge desinhibits dins del relat «La torsimany» (BRE); un ball popular 

entre un home madur i una joveneta inexperta dins del relat «El naixement de Gorgona» 

(BRE); una tasca de traducció en una habitació amb un amic de qui sempre has estat 

enamorada, dins del conte «En Benet» (HP); jugaments eròtics amb una desconeguda en 

un restaurant, en el relat «La taula set» (DON); el tancament en l’ascensor amb un 

desconegut, dins del relat «Veïns» (HOM); els banys d’un restaurant en la nit del sopar 

d’empresa, dins del relat «De teves a meves» (HOM); l’entrada fosca d’un edifici en el 

conte «En la foscor d’una entrada»; la llitera dins d’una habitació d’una clínica estètica, 

en el relat «La depilació»; o, fins i tot, un funeral, dins del conte «La glòria».  

 A banda de l’escenari, existeix tot un seguit de senyals que posseeixen unes 

connotacions concretes que ajuden a augmentar el frenesí sexual. Per exemple, al relat 

«Desig de desig» (HP) hem presenciat com el jove soci del marit ha lleplat la galta de la 

seua dona a l’hora de la salutació; al mateix relat, però en la segona història veiem 

també com els cabells llisos de la jove italiana freguen contínuament la cara el 

protagonista, fet que augmenta l’erotisme; també hi ha un altre fregament, en aquest cas 

de braços, entre un home madur i una jove dins d’un despatx, en el relat «El pes de la 

cultura» (HOM), fet que encendrà la dinamita sexual; o els continus moviments 

nerviosos de la jove Lali, una nova companya de feina del protagonista del relat «No 

m’agrada la meva dona» (HOM) que l’inquieten eròticament; i també la resposta de la 

verge nova de l’església als actes sexuals del professor d’art, ja que li correspon el bes, 

li busca el sexe i es munta les faldilles, dins del relat «Dibuixant Maria» (HOM).  
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 Dins aquesta simbologia que ajuda a aclimatar als personatges en una atmosfera 

eròtica no podien faltar el món de la imaginació i dels somnis. És el cas del Renzo dins 

del relat «Illia» (HP) que tindrà un somni eròtic i, alhora, monstruós tenint relacions 

sexuals homosexuals amb aquell jove idèntic al seu fill mort; o la visió surrealista d’un 

home assegut a la barra d’un bar que contempla una jove nua en una safata devorada per 

comensals elegants, dins del relat «L’especialitat de la casa» (HP); i, per últim, les 

històries rocambolesques i imaginàries de les adolescents protagonistes del relat «Entre 

classe i classe» (DON) que atribueixen a tots els xics i xiques de la seua facultat.  

 Però un dels grans atributs narratius de l’escriptora és el fet d’incloure un relat 

eròtic a través de fets anecdòtics de la quotidianitat, ja que els protagonistes semblen 

reaccionar d’una manera fogosa als estímuls que tothom pot experimentar qualsevol dia 

en el carrer. Explicarem aquest punt amb l’exemple de la Marina, del relat «Història 

exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM), que veu despertar la seua sexualitat 

davant un fet de gamberrisme jovenívol, quan una mà li engrapà les natges enmig del 

carrer: «Pel cervell de la Marina, com un llampec, acabava de fer-se una revelació 

terrible: aquella mà que l’engrapava, aquell contacte a les natges, aquell esglai, li havia 

deixat una petjada desconcertant» (p. 123). Un fet semblant li ocorre a la Christa del 

relat «Kreuzberg» (HP) que ha experimentat una apoteosi sexual inimaginable amb la 

violació d’aquell ésser nauseabund i esguerrat, tot i que manifestava un profund rebuig 

pel contacte físic. La cambrera protagonista del relat «La taula set» (DON) sentirà un 

fibló morbós en el seu interior quan, tot servint una taula amb una parella jove, la clienta 

li posa les mans en la cuixa, una situació novedosa que l’ha fet envermellir de sobte. Un 

altre fregament entre dos desconeguts, els protagonistes del relat «Veïns» (HOM) que 

coincideixen en un ascensor i la mà del xic accidentalment fregarà el pit de la xica 

encenent l’espurna necessària per a fer el foc de la passió: «Melcior pitja el botó de 

baixar, i, sense voler frega una mica el pit de la Rosa Maria, que somriu i no s’aparta. 

Aleshores es miren als ulls. I tots dos ho saben a l’acte: ell és ELL i ella és ELLA» (p. 

39). Però hi ha d’altres més originals, com ara el somni eròtic del Renzo al relt «Illia» 

(HP) que desperta en ell fantasies sexuals inèdites; o l’estampa de la dona del 

protagonista del relat «Les anques de la meva dona» (HOM) fregant a la pica i 

contorsionant les seues anques. 

 A més, Simó, com que té la intenció de trencar els cànons, introdueix en els seus 

relats curts un tret innovador: personatges que mostren fàstic cap al sexe o cap a 
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qualsevol contacte físic amb els humans. En aquest darrer punt, observem, com hem 

comentat en el paràgraf anterior, la Christa del relat «Kreuzberg» (HP), que se sentia 

angoixada amb aquesta possibilitat de mantindré relacions amb els homes: «Tanmateix, 

en aquest univers esclatant de felicitat i de perfeccions, la Christa tenia un problema: era 

completament insensible als homes [...] els temors que el propi desinterès eròtic li 

causaven a la noia [...] –Em fan fàstic els homes, mare!» (p. 144-145). Els altres casos, 

la raó per la qual s’esdevé aquesta animadversió, és la relativa joventut dels 

protagonistes, que es veuen superats per la inexperiència en aquest terreny de la 

sexualitat. No oblidem la confessió de la protagonista del relat «El naixement de 

Gorgona» (BRE) quan confessa que la descoberta del penis de l’home, dur, llarg i 

viscós fa que des d’aquell moment, el sexe li faça basarda. O la confessió de la Conxita, 

dins del relat «Melodrama alcoià» (BRE) quan, a conseqüència de les visions prohibides 

que pogué contemplar en la seua infantesa, el sexe amb el Jacint li provocava rebuig, 

perquè ell sempre volia més: «¡No puc més, senyora Eulàlia! ¡No puc més! ¡Preferiria 

que em pegara! ¡Em fa fàstic! ¡En vénen ganes d’abocar! ¿I no ho veu com estic? ¿No 

ho veu? ¿És que no en té mai prou? ¡Són uns bèsties, uns bèsties, els homes!» (p. 74). 

Per últim, la protagonista del relat «En la foscor d’una entrada» ens explica que aquella 

relació sexual tan surrealista que tingué amb aquell jove que li fregava el llapis amb els 

dits dels peus podria corroborar que el xic odiava el contacte carnal.  

 Per últim, conclourem aquest apartat de l’erotisme amb les reflexions que alguns 

protagonistes fan d’ell. Per una banda, la Teresa del relat «L’airet de matí, a Barcelona» 

(EQM), assegura que «les relacions eròtiques no són sols desfogament: són humanes, 

també» (p. 191). Peguem un bot i observem la reacció de la Sílvia, del relat 

«―Alfonso‖» (HP) quan corrobora, a partir de les relacions sexuals amb el prostitut, que 

amb el seu marit mai havien fet l’amor: «Mai no hauria imaginat que una cosa tan 

personal i tan íntima com és fer l’amor pogués ser això: una exploració del cos, sense 

cap sentiment, només un gavadal de sensacions» (p. 51). De fet, havia redescobert el 

sexe. En el darrer bot i, analitzant el relat «En la foscor d’una entrada», conclourem 

dient que l’erotisme pot despertar-se a partir de qualsevol anècdota i de qualsevol 

instrument, fent servir bé els pensaments i el cos. En aquest cas, només han calgut un 

llapis i un peu, tot reforçant l’opinió de Simó sobre la qüestió d’allò que esdevé eròtic: 

«vet aquí un nen que amanyaga un colom entre els seus braços, una velleta que acaricia 

el llom elèctric d’un gat ajagut a la seua falda, una dona que obre la fragància dolça 
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d’un préssec que mossega, un home que esguarda el perfil gràcil d’un coll nu de dona. 

Tot això és erotisme. Tot això i molt més» (SIMÓ, 1997: 7-8). Allò que és evident és que 

Simó dota els seus escrits d’un element eròtic per tal de provocar fiblades directes al 

cor. Vét aquí que l’escriptora segueix la frase contundent d’Enric Sòria, el qual afirma 

que «l’erotisme i el sexe són aspectes importants de la vida i, per tant, temes apropiats 

per a la literatura» (SÒRIA, 2006: 9).  

 

3.2.3 La infantesa 

  

Com hem vist amb anterioritat, Isabel-Clara Simó se centra en l’anàlisi 

minuciosa del comportament dels seus protagonistes davant situacions quotidianes i 

extremes. Ara bé, els focus abracen tot tipus de representants de les tres generacions 

representatives dels humans: infantesa, maduresa i vellesa. Si la segona d’elles, la 

maduresa, és la més repetida, no hem d’oblidar les diferents simpaties que els ancians 

desperten amb l’escriptora i, sobretot, la dels més joves, uns petits individus de curta 

edat que reflexionen i que actuen empentats per la sinceritat, la desconeixença i per una 

innocència no sempre tan pura. De fet, Simó dedica tota una compilació de relats curts, 

Angelets (2004), relatats pels infants que arrepleguen, així com diu la crítica literària 

Anna Tomàs, «les veus cruels, tendres, victimistes o esporuguides dels infants» que 

seran «les protagonistes d’uns relats foscos, però reals com la vida mateixa» (TOMÀS, 

2004: 16). El títol no és altra cosa que una referència irònica del comportament innocent 

i alhora pervers dels nostres infants.  

 L’escriptora, al llarg de la seua trajectòria com a narradora, ha sabut mostrar 

amb lucidesa aquells elements identificatius dels xiquets en els seus textos i els ha sabut 

dotar de contingut per tal que el lector, des d’una possible òptica més madura, reaccione 

i ratifique aquestes actuacions per les quals tots han hagut de passar obligatòriament. 

Així, el propi lector s’identificarà amb els menuts i despertarà en el seu interior un 

sentiment d’enyorança, però també d’impotència. Per exemple observem en molts dels 

protagonistes petits una ràbia infinita per ser infants i per tindre imposades un munt de 

regles amb les seves respectives prohibicions, ja que, quan s’abandona la infantesa, els 

adults adquireixen uns privilegis atorgats per l’edat. Així ocorre al relat «Em dic 

Jaumet» (EQM), relatat per un xiquet que ha vist trastocada la seua vida altra vegada, i a 
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«L’ocell» (ANG), dins el qual l’Oriol enveja la seua germana perquè té llibertat i pot 

volar lluny, en aquest cas a Anglaterra. I, òbviament, perquè també podria conduir una 

motocicleta, el seu somni més cobejat, així com afirma graciosament en la seua 

narració: «quan tens més de vint anys, tens dret a tenir moto» (p. 95). Per altra banda, el 

Dani, protagonista del relat «Esborra aquest e-mail» (ANG) es veu dominat per la ira 

quan els pares el castiguen per dir mentides, ja que li sembla una autèntica injustícia 

perquè ells les diuen constantment.  

 Els infants també estan caracteritzats per ésser criatures que tenen uns gusts 

comuns, interessades per objectes o animals que segueixen un mateix patró. Per 

exemple, existeix un vincle afectiu i indestructible entre els infants i els animals 

domèstics, com podem observar als relats «Redacció» (ANG), «Bobi» (HOM) i «El 

meu gos Star» (HOM). Ens els dos darrers relats, l’admiració cap a ells és tan gegantina 

que els infants ideen uns plans per tal de no desfer-se’n, exposats contínuament al perill 

de la descoberta. A «Bobi» (HOM), el xiquet Bernat marca una estratègia conjunta amb 

la seua família per tal d’ocultar el seu gos, evitant el seu assassinat, ja que les autoritats 

tractaven d’eliminar-los a causa d’un estudi que demostrava que eren els portadores de 

pandèmies perilloses que s’extingien vertiginosament per la ciutat: «Bernat obria uns 

ulls enormes, com si el seu oncle fos, ho pressentia, el salvador del Bobi» (p. 119). A 

«El meu gos Star» (HOM), el xiquet protagonista manté amagat el seu ca en un forat de 

la seua habitació, per tal que els pares no descobrisquen el seu amagatall i el 

sacrifiquen. La fidelitat al seu gos i la continuïtat del secret són els al·licients que 

augmenten la felicitat. Però, deixant a banda els animals, els infants també senten 

adoració per objectes identificatius d’aquesta etapa vital com ara, les sabatilles Nike-air 

dins del relat homònim de la compilació Dones o la PlayStation dins del relat 

«―Aniquilation‖» (ANG) fins al punt de considerar-la un objecte sagrat que ningú, 

excepte ell, pot tocar-lo.  

 Però una de les destreses més utilitzades per l’escriptora a l’hora de reflectir amb 

total transparència el tarannà dels xiquets és tractar d’oferir al lector una visió del 

protagonista com allò més normal i quotidià, tot tancant amb ell un pacte de coneixença 

d’allò que estan parlant, ço és, dotar de normalitat uns actes arquetípics que s’hi donen 

en la infantesa. Per exemple, el xiquet protagonista del relat «Redacció» (ANG), 

confessa que moltes vegades s’hi fa el dormit per a dissimular, però observa totes les 

barrabassades que s’esdevenen al seu voltant. Un altre exemple és la voluntat dels 
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infants per ser protagonistes i centres d’atenció, com ara el protagonista del relat «El 

bitllet» (ANG) que intenta apoderar-se’n d’aquells objectes que romanen al terra, per tal 

de causar alegries desbordants als seus pares. O també aquells que actuen arrossegats 

per una por aclaparadora i angoixant que barreja elements fantàstics amb reals com li 

ocorre a l’Eva, la protagonista del relat «El mirall que fa por», que viu horroritzada per 

les nits des d’aquella visió horrible al mirall, passant unes nits tortuoses imaginant-se 

monstres que apareixen per tot arreu 

perquè el que veu al mirall l’espanta tant que es posa a xisclar amb tota l’ànima, sense recordar-

se que el pare i la mare s’estan barallant. Al mirall hi ha la cosa més horrenda que ha vist mai de 

la vida, i xiscla i plora i crida, perquè això és pitjor i tot que estar malalta o que hagi entrat una 

abella a la cambra (p. 24) 

També li ocorre el mateix a una altra Eva, la xiqueta protagonista del relat «La 

nevera» (ANG) que roman aterrida en la solitud de la nit en una caravana pensant que el 

soroll que desprén la nevera és la prova més factible que està viva i que respira. I també 

la història del xiquet protagonista del relat «Somnàmbul» (ANG) que, en la foscor de la 

nit i en un lloc de la casa totalment desconegut, experimenta una sensació de terror 

espantosa: «fa molt de fred i no puc plorar. Les dents em peten i sento el cor tan fort que 

no sé com no retruny tota la casa. Es veu que, des de fora del teu cos, els batecs del cor 

no se senten. Per això els metges es posen un aparell a les orelles per sentir-te’l...» (p. 

104).  

 Un altre tret característic dels infants és l’observació atenta dels fets que 

l’envolten, com ara aquell que realitza l’Oriol, protagonista del relat «L’ocell» (ANG), 

que roman bocabadat contemplant un oriol imaginant-se tot el que podria fer amb la 

possibilitat de volar: «Quan ets un oriol i ja voles, la mare es gira d’esquena i no et fa 

cas. El terra està ple de cuques i de formigues i tot de papus ben petits i apetitosos, tous 

per dintre i plens de sucs agradabilíssims» (p. 95). Però sobretot, les capacitats 

d’atenció, d’observació i, sobretot, de sinceritat queden demostrades en relats com 

«Redacció» (ANG) o «Què has fet aquest estiu» (HOM). En aquest darrer relat, la 

descripció atenta d’un xiquet esdevindrà un testimoni clau en la investigació policial. La 

capacitat d’observar i capturar en la memòria els trets que ens proporcionen felicitat en 

la infantesa potser ens brollaran anys més tard, i ens causaran un munt de sensacions 

que recordaran el nostre benestar, com ara la bicicleta groga del protagonista del relat 

homònim dins la compilació Homes, que en la maduresa contempla bocabadat aquell 
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objecte que el va fer feliç temps enrere, així com la narradora del relat «Engruna de res» 

(EQM) que sent la necessitat imperiosa de comprar flors, perquè, a través de diversos 

flashbacks, recorda que li evoquen felicitat des dels anys d’infantesa.  

 Simó, a més, té l’habilitat d’introduir en els seus contes objectes que 

pràcticament tots els lectors associen a la seua etapa d’infantesa, per tal d’ambientar-los, 

comptant amb la seua col·laboració. Qui no recorda el quadern de cal·ligrafia Cuaderno 

esmentat al relat «Em dic Jaumet» (EQM) o la bicicleta de xiquet com li ocorre al 

protagonista del conte «La bicicleta groga» (HOM)? O qui no s’ha fixat en la manera de 

vestir dels infants, tan peculiar i vistosa, com les calces de colors de la Tina, dins del 

relat «Esborra aquest e-mail» (ANG)? Però l’autora també recalca les dèries i els gustos 

dels infants, obsessionats, per una banda, amb les novetats tecnològiques com el Dani, 

del relat «Esborra aquest e-mail» (ANG) que es passa la vesprada en la foscor de la seua 

habitació apegat a la pantalla de l’ordinador. I per l’altra amb el fet de tindre animalets 

domèstics, com els protagonistes dels relats «Bobi» (HOM) i «El meu gos Star» 

(HOM).  

 Però els infants també actuen i l’autora ha de plasmar el procediment que fan 

servir, com per exemple, la gestualitat i la simbologia d’un acte inclòs dins del relat 

«Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM): «I van jurar-ho besant-se 

les puntes dels dits índex i polze» (p. 104). O escriure amb la punta de la llengua a fora, 

somrient i aixecant la mà amb els cinc dits estesos celebrant un èxit, així com fan els 

alumnes del relat «El professor de gramàtica» (ALC-NVY). Amb tot, com es comporta 

un nen? Simó ens ho resumeix: un nen ha de ser tendre, com el protagonista del relat 

«Tu sí que m’estimes, oi que sí?» (ALC-NVY) que estima la seua mare amb totes les 

seues forces; ha de ser poruc, com el xiquet dels relats «Somnàmbul» (ANG), «El mirall 

que fa por» (ANG) o «La nevera» (ANG); ha de ser curiós i despert com el Leonardo 

del relat «El cos» (ANG) que intenta esbrinar per un forat el significat d’aquella 

estampa terrible del seu pare inert; ha de ser innocent i transpartent com els xiquets 

escriptors de les redaccions dels relats «Redacció» (ANG) i «Què has fet aquest estiu» 

(HOM); ha de ser rebel i desobedient, com el Dídac del relat «―Aniquilation‖» (ANG) 

que reflexiona sobre els retrets de la mare: «és estrany constatar que el cap de la mare, a 

la porta de l’habitació, dient ―Dídac a sopar‖, o ―Dídac, que hi ha la tieta‖, o ―Dídac, els 

deures‖ no és tan desagradable, així imaginat, com li sembla cada dia de cada dia, quan 

és un fet ben real. Un fet que li fa molta ràbia. Molta» (p. 78); i, ha de ser protagonista i 
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estimat pels amics, com reflexiona la mare protagonista del relat «Nike-air» (DON) 

quan afirma que «als catorze anys és molt important, el prestigi. Gairebé més i tot que la 

resta de la vida» (p. 44).  

 No obstant, en aquests relats falta l’essència perversa de Simó i, òbviament, els 

infants en tenen molta. De fet, els pensaments dels xiquets són tan clars i concloents que 

és fàcil mostrar els seus desitjos, encara que a vegades són molt bèsties. Sobretot, 

sondegen la possibilitat d’una nova vida amb la mort d’algun personatge, especialment 

dels pares, que els molesten, que els torturen, així com afirma la narradora del relat 

«L’airet de matí, a Barcelona» (EQM): «–És com el desig dels infants de matar el pare» 

(p. 185). Aquesta escena es repeteix a alguns relats com «Alcoi-Nova York» (ALC-

NVY) quan la Pilar, dins el cos de nadó nord-americà, desitja la voluntat que el seu pare 

no hi siga mai més perquè no els cal, a la seua mare i a ell. Però el fet arriba a concretar-

se en el conte «Tu sí que m’estimes, oi que sí?» (ALC-NVY) quan el xiquet 

protagonista traça un pla maquiavèl·lic per venjar-se del pare, tallant-li els cables dels 

frens del cotxe per tal que desaparega de les seues vides. I també ho va intentar, en 

aquest cas d’assassinar el germà, el narrador protagonista del relat «Carn» (HP), 

arrossegat per la diabòlica gelosia: «fins i tot, un dia, vaig provar de matar el que en 

deien el meu germanet, encara que no portés ni una gota de sang meva» (p. 81). Però les 

ganes de venjança dels xiquets se centren especialment en la figura dels pares i recorren 

a un munt d’estratagemes per tal de fer-los patir, com allò que argumenta el narrador del 

relat «De tant que et vull et trac un ull» (BRE) quan confirma que: «hi ha nens que per 

haver-los renyat o per un mastegot voldrien morir-se només perquè els pares tinguin 

remordiments» (p. 37). La Pilar nadó del relat «Alcoi-Nova York» (ALC-NVY) també 

vol espantar els pares pel fet d’haver permés que plorés molt de temps, així com el 

Dani, del relat «Esborra aquest e-mail» (ANG) que vol alliçonar els pares, simulant un 

desmai per tal de venjar-se’n. 

 Però la focalització de la perversitat dels infants també se centra en un altre 

aspecte: en l’escola. Assistim bocabadats al recital d’insolència i de crueltat del Lluís 

Carles dins del relat «El professor de gramàtica» (ALC-NVY) que menysprea i 

ridiculitza maquinalment el seu professor. O també a les constants pors d’una mare que 

pateix pels maltractaments psicològics que podria patir el seu fill a l’escola en cas de no 

seguir les modes: «No m’agrada que faci el pobre a l’escola... [...] Fardar costa cèntims. 

Que vols que li diguin escurat?» (p. 47). Però el cas més terrible de violència en l’edat 
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iniciática l’observem al conte «Amor de mare» (DON) quan llegim el testimoni de la 

dona protagonista, la qual afirma que «quan estan malgirbats de l’ànima des de petits, 

pots pujar-hi de peus que no canviaran mai... Si ho sabré jo!» (p. 89-90). La dona ha 

arribat a aquesta conclusió tan potent, a propòsit dels actes dels seus fills, ja que als 14 

anys un d’ells cremà l’escola per una revenja a alguns professors i, entre tots dos, 

apallissaren un magrebí.  

 Els textos de l’escriptora han servit per a mostrar en ells tot un seguit de mites de 

la infantesa que es recreen amb cruesa i amb total fidelitat. Destacarem els següents: 

- Els pares van perdent l’estima dels fills quan aquests van creixent. Així ho 

confirma la Pilar nadó dins del relat «Alcoi-Nova York» (ALC-NVY) ara que 

observa el comportament dels adults: «notava que cada dia que passava es 

desfeien una miqueta de mi» (p. 31). 

- Els atavismes socials que seleccionen i associen objectes i comportaments 

exclusivament de xiquets i exclusivament de xiquetes. De fet, la mateixa Pilar, 

també observa que quan un xiquet és dolç i amorós, els pares l’identifiquen com 

un efeminat: «no podien consentir de cap de les maneres que els sortira doneta, 

amb tanta dolçor i tantes amoretes» (p. 35). 

- La superioritat intel·lectual dels adults. Aquesta afirmació trontolla analitzant el 

relat «El professor de gramàtica» (ALC-NVY) quan els alumnes enderroquen 

l’estabilitat emocional del professor. De fet, no pot amb ells, tot i que utilitza la 

ironia.  

- La voluntat de créixer a marxes forçoses i de ser majors immediatament, com 

afirma per exemple la narradora del relat «La cosina Amàlia» (DON): «tenia 

catorze anys. Me’n recordo perfectament, perquè la meva cosina en tenia quinze, 

i jo volia tenir-los [...] Catorze vol dir una nena. Quinze, una noia» (p. 161). O el 

cas de l’Oriol que admira la maduresa de la seua germana perquè és lliure i ha 

viatjat a Anglaterra a aprendre l’anglés. Ell també vol arribar a aquella meta.  

- Els avorriments en tasques escolars, com ara l’escriptura i la lectura. Així ho 

confirma el xiquet protagonista del relat «Redacció» (ANG), a propòsit de la 

temàtica escollida per a la redacció: «Però si havíem de parlar de la família no 

podíem parlar de coses més maques [...] Però havia de parlar de la família, que 

és un tema molt avorrit, i ja no sé què més escriure, perquè no val la pena. 

Sempre és igual i no hi ha res emocionant. Res de res» (p. 15-16). 
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- La por ancestral a la foscor i a la solitud, com els ocorre als xiquets 

protagonistes dels relats «El mirall que fa por» (ANG), «La nevera» (ANG) i 

«Somnàmbul» (ANG).  

- Els terribles secrets dels infants, que han de mentir constantment per tal de no 

ser castigats, com el Dani protagonista del relat «Esborra aquest e-mail» (ANG) 

o el del xiquet del relat «El meu gos Star» (HOM).  

- El desitjos continus dels infants d’un món adequat i modelat al seu albir, com és 

el cas del protagonista del relat «―Aniquilation‖» (ANG) que somia amb poder 

passar tot un dia jugant a la PlayStation sense cap tipus de prohibicions.  

- La gelosia incontrolable dels infants, sobretot entre germans i familiars. Simó 

comentava que «també és veritat que les relacions de gelosia dintre les famílies 

són terribles. És preocupant aquest món clos, l’univers tancat i brutal de les 

famílies. Per exemple, els infants han d’acceptar que l’amor entre els seus pares 

és exclusiu, però que ells l’han de compartir amb els germans i això provoca 

gelosies, lògicament» (SIMÓ, 1985: 83). Als relats observem per exemple el Dani 

del relat «Esborra aquest e-mail» (ANG), gelós del seu germà Òscar perquè li 

permeten de tot i no el castiguen com a ell. O el xiquet protagonista del relat 

«―Aniquilation‖» (ANG) que se sent gelós del germà fins i tot abans de nàixer, 

ja que pensa que està furtant-li els pares. O la història de poble que es relata al 

conte «De tant que et vull et trac un ull» (BRE), que acabarà amb tragèdia a 

conseqüència de la gelosia entre germans: «Quan es posà bona, es va abocar 

sobre el petit i s’apartà més encara del gran. Quan aquest li parlava, li deia: 

«Ves, vés amb en Sergi, a qui estimes tant.» Total, que el noi es féu més estrany 

encara, i es mirava el germanet amb una cara fosca, una cosa que feia 

esgarrifança...» (p. 36). 

- La descoberta i el desenvolupament de les funcions dels sentits humans. El 

xiquet protagonista del relat «Redacció» (ANG) descriu l’estupenda olor que fan 

els gossos i l’Eva del relat «El mirall que fa por» (ANG) reconeix que les rajoles 

del col·legi fan olor a lleixiu i a motxilles del col·legi. O el Dani del conte 

«Esborra aquest e-mail» (ANG) que resta enamorat de l’olor de la Tina: «I fas 

molt bona olor. I em puc imaginar que just al meu clatell hi ha les teves calces 

blaves» (p. 50). I el tacte del xiquet protagonista del relat «Somnàmbul» (ANG) 

tan necessari per deambular a les palpentes per les parets en la foscor de la nit i, 

sense fer soroll, intentar tornar a la teua habitació.  
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- Seguint amb el punt anterior, afegim a continuació la descoberta de meravelles 

mitjançant la curiositat, com ara la sorpresa del Jaumet, dins del relat «Em dic 

Jaumet» (EQM) quan experimenta plaer, tot pixant i passant-se la mà per la 

―titoleta‖; o la deducció del xiquet protagonista del conte «―Aniquilation‖» 

(ANG) quan pensa que el seu germà, fins i tot abans de nàixer, està furtant-li 

l’atenció dels pares; i les sorpreses de tot tipus que poden sobtar-los pels forats 

de les portes o de les habitacions: per un costat la desagradable imatge de veure 

el pare cadavèric sobre el taüt, com li ocorre al xiquet del relat «El cos» (ANG); 

per un altre, la bona notícia de trobar-te un gosset que s’esgola per un buit de 

l’habitació, com li ocorre al xiquet del relat «El meu gos Star» (HOM). 

- La innocència irònica dels infants i la imaginació desbordant. Per exemple, el 

xiquet narrador del relat «Redacció» (ANG) assegura que la llengua als gossos 

els ve gran i no poden mantenir-la tancada a la boca. L’Eva del relat «El mirall 

que fa por» (ANG) confirma que al seu armari pot haver amagat un monstre o un 

guerrer d’un altre món amb una espassa de llums i serps sortint-li per les orelles. 

Però, a més, pensa que els pares es barallen sovint per les nits, perquè fan crits. 

L’altra Eva, la del conte «La nevera» (ANG), també pensa que la nevera respira 

i està viva pels sons que emet per la nit. L’infant protagonista del relat «El 

bitllet» (ANG) té la certesa que anirà a l’infern i es cremaria eternament si fa 

coses dolentes. O també un altre xiquet, el protagonista del relat 

«―Aniquilation‖» (ANG), que reprodueix les paraules del pare confirmant que 

els nadons vénen pel ―foradet de baix‖. Per últim, afegim unes converses de 

xiquets dins del relat «Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» 

(EQM) que debaten sobre els fluïds sexuals dels adults: «Saps què he sabut? Els 

homes també tenen la regla!» «Com ho has sabut?» «He vist un ―panyo‖ del 

meu pare en la ―mesita de noche‖. Però és una regla diferent: groga, quasi 

blanca...» (p. 112) 

- La innocència interrompuda. Si els xiquets anteriors demostraven ignorància i 

unes reflexions imaginatives i absurdes de la realitat, hi ha d’altres que han 

hagut de madurar precipitadament per les circumstàncies, com ara el Dani del 

relat «Esborra aquest e-mail» (ANG), que ha d’afrontar la seua minusvalidesa: 

«I la cosa que més m’agrada de totes les que fas és que empenys la meva cadira 

de rodes millor que ningú; no tan a poc a poc com la mare i el pare, ni massa de 

pressa, com fan els tiets» (p. 50). O també l’Eva, del relat «La nevera» (ANG) 
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que ha de fer front a les seues pors i romandre amb solitud totes les nits per la 

feina de sa mare. Així com també el xiquet narrador del relat «Què has fet aquest 

estiu» (HOM) que veu marcada la seua infantesa pels continus maltractaments 

del pare, de la mateixa manera que el xiquet protagonista del relat «Tu sí que 

m’estimes, oi que sí?» (ALC-NVY). O el xiquet protagonista del relat «El cos» 

(ANG) que observa pel forat d’una porta una imatge que no deuria haver vist, el 

pare mort i la preparació del cadàver. El xiquet sent una decepció absoluta pel 

comportament del pare.  

- Contínues incomprensions sobre els fets dels adults. El Jaumet del relat «Em dic 

Jaumet» (EQM) no comprén per què ha de canviar de nom i passar a ser Jaume; 

els infants del relat «Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM) 

es pregunten sovint què vol dir ser roig; el xiquet del relat «Tu sí que m’estimes, 

oi que sí?», no entén per què el pare maltracta la mare; el xiquet del relat «El 

cos» (ANG) no pot admetre el comportament inert i infantil del pare, el qual es 

deixa manipular i introduir cotons per les orelles i pel cul, mentre li cusen els 

llavis: «No pot creure que son pare sigui així de petit, de feble, així d’indefens, 

així d’inútil. Tant que li han dit que va quedar rebentat i no veu sang enlloc. 

Quina decepció» (p. 68); o el Dani del relat «Esborra aquest e-mail» (ANG) no 

comprén com els pares tenen la llibertat de dir mentides a borbollons i només 

amb una que diu ell, està castigat.  

Tomàs també anunciava en la seua anàlisi d’Angelets que «la infantesa, com 

totes les etapes de la vida, també té el seu regust amarg» (TOMÀS, 2004: 16). Gran part 

dels protagonistes menuts dels relats de Simó estan marcats per una terrible infantesa, o 

almenys, per uns esdeveniments que els han estigmatitzat, tot arrossegant aquesta 

càrrega al llarg de la seua vida. Recordem per exemple, la tristesa del xiquet 

protagonista del relat «Tu sí que m’estimes, oi que sí?» (ALC-NVY) que ha de suportar 

diàriament els maltractaments del pare a la mare, així com també ho observa el xiquet 

del conte «Què has fet aquest estiu» (HOM), tot plasmant-ho en els fulls del paper. Ells 

no poden sentir-se indiferents davants aquests fets i les discussions entre els seus pares 

esdevenen un tràngol difícil de superar, com ara el xiquet del relat «Somnàmbul» 

(ANG) que presencia directament els rinys dels seus progenitors, cada vegada amb més 

fieresa, tot amagant-se i plorant dins l’escalfor dels seus llençols. A més, hi ha xiquets 

que, a banda de presenciar els maltractaments, els reben, com és el cas del protagonista 
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del Microconte 11 del recull Tota aquesta gent. El narrador d’aquest text, ja madur, ens 

relata la cruesa de la seua infantesa marcada per les pallisses repetides del seu pare, un 

argument pel qual justifica el seu comportament actual amb la seua esposa, tot 

confirmant el que anunciàvem abans, les conseqüències negatives dels traumes infantils.  

Altres infants han de suportar de ben petits la perversitat i la indiferència dels 

seus pares, com ara la Rosario del relat «El suquet de peix» (PC). Filipina de 

procedència, els seus pares l’obligaven des dels onze anys a prostituir-se, tema que 

Simó també tracta en profunditat en la novel·la Un tros de cel (2012). Altres pares, ho 

fan de manera involuntària, com ara la mare protagonista del relat «Grassa» (ANG) que, 

amb el seu físic descomunalment tan gros, evidencia el seu fill davant la resta de 

companys. Però sobretot els infants pateixen amb la separació dels pares, com per 

exemple l’Eva del relat «La nevera» (ANG) que viu molt tristament en una caravana de 

càmping acompanyada per la seua mare, sense l’escalfor del seu pare, que s’ha desentès 

absolutament d’ella. Les situacions d’aquests infants recreen a la perfecció la frase de 

Thomas Bernhard que menciona l’ancià protagonista del Microconte 13 del recull de 

Tota aquesta gent quan assegura que els pares destrueixen la vida dels infants en els 

seus primers tres anys de vida (p. 22).  

 Hi ha traumes que no es poden evitar, ja que venen inexorablement marcats pel 

destí, com ara el xiquet protagonista del relat «Redacció» (ANG) que veu turmentada la 

seua infantesa amb el naixement del seu germà Pau, un infant autista que centra tota 

l’atenció dels pares. O també la desgràcia del Dani, del relat «Esborra aquest e-mail» 

(ANG), el qual arrossega una minusvalidesa que el condemna a la cadira de rodes, fet 

que el diferencia de la resta de xiquets.  

 El fat també massacra els infants pel que fa a les morts sobtades de familiars, 

com ara la del narrador protagonista del relat «El cos» (ANG) que observa per un forat 

de la porta el cos cadavèric de son pare. Les guerres han estat les causants de morts 

fatídiques i trencadores de famílies, com ara la història que relaten els joves escriptors 

del relat «Un autobús i un vellet per càpita» (EQM) d’aquell jove que patí la mort 

terrible de son pare a conseqüències d’aquells combats. Però sobretot hi ha un xiquet 

que destaca especialment per les seua desgraciada infantesa: el Benet del relat «Carn» 

(HP). De fet, pateix la mort sobtada dels pares, l’acollida d’uns nous pares que 

l’ensenyaren a odiar i a menysprear els altres, l’abús sexual d’un mariner o l’obligació 
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de prostituir-se a una edat molt jove. Aquest desgavell continu de fets el portaran a 

actuar de manera descontrolada en diverses ocasions, com ara assassinant o, finalment, 

suïcidant-se.  

 A banda de les cicatrius traumàtiques que acabem de comentar, sobre els infants 

dels relats de Simó plana una altra ombra amenaçadora: la solitud. Recordem la petita 

Marina dins del relat «Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM) quan 

confessa que se sentia sola i aïllada per l’educació rebuda entre les quatre parets de sa 

casa, fet pel qual li barrava tots els passos per a relacionar-se amb la resta de xiquets del 

poble. De fet, és destacable el patetisme d’una oració descrita pel narrador a propòsit de 

la primera amistat que coneixia la petita: «Tenir una amiga era la cosa més bonica que 

mai li hagués passat, a la innocent Marineta» (p. 111). També se sent terriblement sol el 

xiquet protagonista del relat «El meu gos Star» (HOM), fet pel qual es veu abocat a 

somniar i a fer fruir la seua imaginació. De sobte, tot es veurà interromput amb la 

companyia d’un gosset que s’ha esgolat per un foradet que comunica amb la casa veïna. 

També és commovedora l’estampa de la infantesa que ens narra l’home madur del relat 

«La màquina de fer petons» (TAG) que, ingressat en l’hospital, no rebia la visita de 

ningú, fins que un regal inesperat l’eleva a l’estat màxim de felicitat: una màquina que 

s’encarrega de fer petons i que, alhora, li mostra estima. També és cridaner el cas que 

hem comentat abans de l’Eva del relat «La nevera» (ANG) que ha de romandre sola en 

una caravana al llarg de totes les nits, ja que la mare ha de sortir a treballar.  

 En resum, tots aquests entrebancs fan que els protagonistes menuts dels relats de 

Simó hagen de madurar sobtadament, abandonant abans d’hora la seua innocència, per 

tal de convertir-se en uns individus responsables i assenyats. Afegim els casos de la 

Marina, del relat «Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM) que 

hagué de fer-se càrrec de la casa quan enllità la seua jove mare, o la dels menuts del 

relat «Demà demanarem» (BRE) que es veuen abocats a repartir pamflets 

propagandístics per poder portar a casa unes monedes que els ajuden a comprar 

aliments, després de la crisi industrial que acabà amb l’acomiadament forçat del cap de 

família. Altres, com l’encarregat d’escriure el text de «Redacció» (ANG), també ha de 

madurar abans de temps perquè el seu germà que pateix autisme necessita l’atenció 

ininterrompuda dels pares. Però també el Dani del conte «Esborra aquest e-mail» 

(ANG), que ha de créixer amb l’estigma de suportar la seua minusvalidesa, l’Eva del 

relat «La nevera» (ANG) que ha de complir les ordres de la mare en la terrible solitud 
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nocturna d’una caravana, i el protagonista madur del relat «La bicicleta groga» (HOM) 

que en la seua infantesa es veié involucrat en un accident i hagué de suportar la 

venjança rabiüda d’un adult. Tots ells es crearan una forta cuirassa al seu voltant i 

creixeran convençuts que prompte superaran aquests malsons.  

 Ara bé, si hi ha un conte on es tracten en profunditat els pensaments i les 

descobertes dels infants, aquest és el relat «Alcoi-Nova York» (ALC-NVY), ja que en 

ell la Pilar sembla que s’haja reencarnat dins del cos d’un nadó nord-americà i ens narra 

totes les seues impressions davant aquesta nova situació. Per exemple, s’adona que 

gemegar vol dir tenir sempre a prop els pares; i riure, obtenir uns premis valuosos; i fer 

marranades en el menjar, aclaparar l’atenció dels pares. També s’adona del llenguatge 

absurd que utilitzen els adults per a parlar amb els xiquets. Dins aquest procediment de 

maduresa d’un infant, la Pilar nadó acaba reconeixent que els xiquets esclavitzen els 

pares, moltes vegades per pur plaer.  

 Concloem aquest apartat de la infantesa en els relats de Simó amb la referència a 

la tècnica literària condimentada amb els mots lingüístics adients per part del narrador 

per tal de situar-nos en un ambient d’infantesa. Allò dels diminutius és vital pel que fa a 

la narració; recordem paraules com «la titoleta» referida al penis del Jaumet dins del 

relat «Em dic Jaumet!» (EQM) (p. 78), o la narració de la Pilar nadó que afirmava que 

«hi havia una coseta» al relat «Alcoi-Nova York» (ALC-NVY) (p. 26). Recordem 

també com la mare d’Andreu el crida Andreuet i aquest fest enutja clarament l’infant 

del relat «El meu gos Star» (HOM), que pretén ser molt més major: «Em fa tanta ràbia 

que em diguin Andreuet! A classe tots em diuen Andi, i a casa Andreu; només ell m’ha 

de dir Andreuet! [...] fill meu, guapo, Andreuet, el meu menut, i bestieses d’aquestes 

que es diuen als nens petits» (p. 191-192). O també la narració del relat «Història 

exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM), en què observem el nom de 

Marineta mentre la xica encara és una xiqueta, però Marina quan deixa de ser-ho.  

 

3.2.4 La vellesa 
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En el seu estudi, Anne Charlon ens avisava de l’interés dels escriptors catalans 

del tombant de segle per tractar el destí dels personatges d’edat avançada.
320

 És per 

això, que un dels punts fonamentals sobre els quals aprofundeixen els relats de Simó és 

la inconformitat dels vells al decaïment físic, tot enaltint l’apetit sexual, fins ara 

inalterable. Un dels relats més evidents és «―Alfonso‖» (HP), dins el qual observem la 

curiositat d’una dona madura per contractar un prostitut, així com confessa la pròpia 

protagonista: «mai no m’havia passat pel cap que jo havia de continuar tenint desigs 

sexuals» (p. 43). Quan finalment decideix realitzar la trucada, mai pensaria fins a quin 

punt s’enamoraria d’aquell jove radiant que tant la satisfà sexualment. La maduresa 

contrasta amb la joventut d’Alfonso que no es deixa ensinistrar per la passió desbocada 

de la Sílvia. També la Teresa del relat «L’airet de matí, a Barcelona» (EQM) cau en el 

parany i veu brollar de nou el seu apetit sexual amb una parella de jovenets universitari 

que l’accepten de bon grat. Amb tot, no són les úniques dones madures que cerquen 

experiències sexuals amb joves. Hi ha d’altres com l’Ilse, la protagonista d’una de les 

històries del relat «Mirall en fuga» (HP) que manté una relació amb el Heinrich, a qui 

dobla en anys. O la protagonista del Microconte 14 del recull Tota aquesta gent, una 

dona madura que acut al bar per intentar seduir els homes joves, tot i que ells miraran 

les jovenetes.  

 Però les relacions en parella o eròtiques entre individus d’edats ben dispars no 

acaben ací. Els homes també cerquen les xiques joves i sembla que molts d’ells 

aconsegueixen el seu objectiu. Mencionarem Monsieur Renart, un mestre madur 

d’universitat dins del relat «―Monsieur‖ L’ocell» (BRE) que manté una relació sexual 

amb la Magdalena, una jove sensible que se sentirà enganyada amb l’escapada l’endemà 

de la seua conquesta madura. O el Damià, el mestre de la protagonista del relat «El 

naixement de Gorgona» (BRE) amb qui acabarà casant-se, formant una parella 

totalment dispar. En aquest relat destaca el moment d’inici de la seua relació: «un dia, 

ballant, vaig notar que portava una cosa molt llarga i molt dura, com una clau, i li ho 

vaig dir, i es va posar a riure tant que els ulls se li van emplenar de llàgrimes. I després 

em va dir tot el que calia saber sobre els homes. Però com que, a cada pregunta, esclafia 

el riure, ho vaig deixar córrer i em vaig quedar a l’escapça» (p. 58). El desig sexual de 

les persones madures es veu també reflectit en el pensament del protagonista-narrador 
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del relat «De teves a meves» (HOM) que es veu seduït i provocat per una joveneta que 

acaba d’aterrar en l’empresa, fet que desembocarà en una borratxera sexual 

incontrolable. I també el professor del relat «El pes de la cultura» (HOM) que, tot i ésser 

víctima d’un pla malèfic de la jove alumna, també cau en el parany i es deixa 

desbotonar el pantaló. Però la prova definitiva que les relacions sexuals entre persones 

que comprenen edats molt diferenciades és un tema recurrent en la narrativa de Simó la 

tenim en el relat «La torsimany» (BRE), dins el qual es barregen uns triangles amorosos 

complicats que comprenen un home, una dona madura i una xica jove.  

 El tractament dels ancians en els relats breus d’Isabel-Clara Simó és molt 

contradictori. Si bé en alguns relats se’ns mostra, com hem comentat anteriorment, un 

inconformisme davant el temps inexorable que els angoixa, en altres, el patetisme de les 

seues figures aclapara els lectors. Sota unes gotes d’humor pervers, l’escriptora retracta 

uns ancians molt singulars, com l’àvia Sixta, dins del seu relat homònim en el recull 

Dones, una dona esquerpa i quadriculada que ningú pot suportar, fins al punt de 

renunciar a totes les seues herències. O la Sílvia del relat «―Alfonso‖» (HP) que al 

mateix temps que ofereix una imatge fresca i juvenil, tot i l’edat avançada, es veu 

arrossegada per la luxúria i per un enamorament impossible. El patetisme és tan elevat 

que la dona acaba perdonant el seu propi degollament per part d’Alfonso, cegada per 

l’amor que li professa 

Em sento com si fos ell, intento pensar com ell, i això em fa feliç, feliç, feliç. Ja he començat a 

pensar com ella, a actuar com ell. El meu silenci és el silenci de l’Alfonso. És un silenci 

impenetrable, el silenci d’una caverna subterrània on visc jo de debò, indiferent als altres. És el 

seu silenci (p. 62) 

Però les seqüències humorístico-patètiques segueixen el fil amb el vellet 

protagonista de «Les anques de la meva dona» (HOM), el qual es col·loca el davantal i, 

mirant-se a l’espill, executa un moviment de zig-zag en les seves anques, per tal 

d’intentar reviure la imatge de la seua dona difunta, a qui tant enyora. I culmina amb la 

vella protagonista del relat «Conte de Nadal 25-26.12.2001» que, davant la solitud 

aclaparadora que l’assota en una nit tan especial com la de Nadal, ha decidit sopar amb 

un gall, tot mantenint amb ell una conversa d’allò més amena. Un any abans, havia 

rebut un regal d’un pollet i ara, aquest animaló és l’únic ésser que li fa companyia.  
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 Així, podem confirmar la duresa amb què l’escriptora observa l’etapa de la 

vellesa, tractant sempre de no vetar cap aspecte i reflectint amb total sinceritat aquells 

turments que els afecten particularment. Un tret cru de la realitat en l’edat anciana és el 

rebuig dels descendents i la no acollida de la seua família: fills, néts o besnéts. Ens hem 

topat amb gran quantitat d’exemples d’aquesta animadversió cap a les persones 

ancianes, com ara la protagonista del relat «Engruna de res» (EQM) que veu com la filla 

li confirma que no pot viure en solitud però que no té cabuda en la seua família, 

provocant el vessament de llàgrimes de la dona: «No pots viure sola, tu. A casa no pots 

venir, ja ho saps, que no hi ha lloc, i prou que ho sento. Que ho sentim tots dos. A la 

Montse, li agradaria. Però, quan torni en Jordi...» (p. 29). Al relat «Sense aturador» 

(EQM) assistim també a una escena semblant. En aquest cas, el sogre no suporta la seua 

nora, i viceversa. La jove, menysprea constantment l’ancià i tracta d’evitar-lo tant com 

pot. Així com també ocorre al relat «El senyor Tomàs» (HOM), un home que és rebut 

en casa del seu fill, però la nora li fa la vida impossible, fins que l’ancià decideix 

elucubrar un pla pervers per fer-la fora de casa. Però el cas més flagrant és el que 

s’esdevé al relat «L’àvia Sixta» (DON). En ell observem com cap dels fills de la dona 

vol fer-se càrrec de l’àvia, entre d’altres raons, perquè és una dona insuportable, grollera 

i enutjant. A tots els fills, els uneix una intensa rancúnia envers la seua mare, tot i que és 

una dona rica amb herències ancestrals. En una assemblea de germans decideixen 

enviar-la a un geriàtric, ja que tots s’hi negaven a mantindre-la en casa i conviure amb 

aquell ésser feridor.  

 Però si hi ha un element relacionat amb el punt anterior i que s’associa 

perfectament en aquesta etapa de la vida, aquest és la solitud. Tot un ventall de 

personatges ancians es despullen cap al lector evidenciant el terrible neguit de veure’s 

abandonat per tothom. Alguns tenen la companyia d’un animal domèstic com per 

exemple l’anciana protagonista del relat «Cinc cambres de bany» (BRE) que veu com, a 

banda de viure sola, no casa amb el veïnat, possiblement per ser andalussa. És per això, 

que l’obsessió que té pel seu gat va més enllà de tots els límits imaginaris. O també 

l’Angelina del relat «Conte de Nadal 25-26.12.2001» que, com hem comentat abans, 

recorre al pollet que l’Enriquet li regala una nit de Nadal, per tal de criar-lo com si fos 

un fill, convidant-lo a un àpat memorable el Nadal vinent. 

 Altres ancians recorren a la companyia de persones físiques, com una mena de 

desesperació final per tal de no veure sentenciada la seua existència cap a la solitud més 



390 

 

aclaparadora. La Sílvia del relat «―Alfonso‖» (HP), que confirma que no té cap amiga, 

recorre a la companyia d’un gigoló; la Patrícia J. del conte «D’oca a oca» (PC) es fa la 

millor amiga de la seua major enemiga, l’amant del seu marit difunt: «La Patrícia J. i la 

Lídia ara són dues velles. Viuen juntes i s’avenen de meravella. Parlen obertament de 

tot. Viatgen juntes. Es compren roba semblant i freqüenten les mateixes companyies» 

(p. 128); l’Olga i l’Alícia del relat «Les germanes» (TAG) conviuran juntes en els seus 

darrers dies, tot i que mai s’han suportat per les seus controvèrsies; i l’Enriqueta del 

relat «Una història real» cedeix al xantatge d’uns joves desconeguts que diuen ser els 

nebots del marit difunt perquè així li farien companyia, tot penedint-se posteriorment 

d’aquesta decisió.  

 Tot i això, l’amenaça constant de solitud continua planant per sobre d’aquests 

personatges ancians. La viduïtat esdevé un colp terrible de superar que, a banda de 

deixar als protagonistes orfes d’amor, es veuen empentats cap a un precipici de 

desolació. Observem el vellet protagonista del relat «Les anques de la meva dona» 

(HOM) que no supera la mort de la seua dona i, amb una estampa bastant dolorosa 

intenta recrear els moments de felicitat, tot col·locant-se el davantal que lluïa la difunta. 

O el iaio Tomàs, que amb el defalliment de la seua dona, ha de passar per la terrible 

decisió de conviure amb la família del seu fill, a causa de la seua dependència. També 

se sent aclaparat per la solitud l’artista protagonista del relat «On anirem a parar?» 

(HOM) que, amb la desaparició de la seua muller, no pot centrar-se, ja que ella 

s’encarregava d’aclimatar l’atmosfera idònia per a la creació de les seues peces 

musicals. Un altre cas el trobem en el Microconte 27 dins el recull Tota aquesta gent, en 

el qual observem un ancià que, atacat per la feridura, decideix acabar prompte amb la 

seua vida després d’executar una acció: la venda i la desfeta de tots els seus bens per tal 

d’evitar que la seua cruel nora s’apodere d’ells. És molt trista també l’estampa de la 

captaire protagonista del relat «La foto» (DON) que roman sola i abandonada per la 

seua família i per tota la ciutat, a més de vexada i d’humiliada. Però el cas més extrem i 

colpidor de solitud en la vellesa l’observem al relat «Desarrelament» (HOM), ja que el 

pare de Joan Lluís no ha pogut suportar la mort de l’esposa a conseqüència del temible 

càncer, que s’accentuarà amb l’abandonament del fill lluny de les fronteres catalanes i 

decidit a no donar senyals de vida. Un suïcidi anunciat d’allò més cruent que aclapararà 

el fill quan, dies més tard, rebrà la dolorosa notícia per carta: «Suposem que ja sap que 
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el seu pare va posar fi a la seva vida per pròpia mà, mitjançant una corda que va lligar a 

una biga del garatge. Res no fa pensar que hi hagi hagut violència exterior» (p. 168). 

  Els ancians també es caracteritzen per ser contenidors de tot tipus d’històries i de 

secrets, com a portadors de l’experiència que els ha provocat la gran quantitat d’anys 

que atresoren. És per això, que tampoc els vells se salven de mantindré una vida farcida 

de tragèdies, com ara l’àvia Sixta dins del relat homònim en el recull Dones, la qual ha 

patit la mort d’una filla, l’Anna, morta de càncer. Així com també el iaio Tomàs, també 

dins del seu relat homònim en el recull Homes, que fa front a una autèntica aventura, la 

d’encarar la vida sense la seua dona. Tot i això, a banda de les tragèdies que han sofert, 

el destí els depararà un altre tipus d’adversitats: el propi destí. Mentre uns pensen i 

executen els suïcidi, com els protagonistes del relats «Engruna de res» (EQM) i 

«Desarrelament» (HOM), d’altres són atacats violentament per uns joves sense 

escrúpols, com ara la Sílvia del relat «―Alfonso‖» (HP) o l’Enriqueta del relat «Una 

història real»; o són atrapats per una malaltia corprenedora, com la protagonista del 

Microconte 25 dins del recull Tota aquesta gent, assotada pels efectes de l’Alzheimer; o 

també abocats a la bogeria i la humiliació veïnal com l’Olga, dins del relat «Les 

germanes» (TAG), que serà víctima d’un pla visceral traçat per la seua germana, Alícia.  

 Amb tot, així com passava amb els infants, els relats de Simó desprenen també 

un trets canònics que caracteritzen l’etapa vital de la vellesa, plasmats en diversos 

protagonistes, a vegades caricaturitzats perversament. D’entre tots, destaquen:  

- El caràcter eixut, rígid, descortés i esquerp dels ancians com ara l’àvia Sixta del 

relat homònim dins el recull Dones, que és una dona malparlada, grollera i 

agosarada; o la protagonista del relat «Al metro» (DON) que insulta, odia i és 

malcarada amb els vianants de la ciutat, fins que arriba al santuari de sa casa: 

«Una mica de consideració, hòstima! Quina colla de...» (p. 131). No és qüestió 

de sexes, ja que els homes també mostren aquesta evidència: no oblidem el iaio 

Tomàs del relat homònim dins Homes, que no suporta la seua nora i l’abocarà a 

un calvari; o l’ancià artista del relat «On anirem a parar?» (HOM) que expulsa 

de la seua mansió l’entrevistador, el qual ha gosat dur-li la contrària en el seu 

terreny personal.  

- Les temibles regressions a uns temps més satisfactoris i més delitós tot 

comparant èpoques millors, com la Pilar del relat «Alcoi-Nova York» (ALC-
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NVY) que en la seua nova vida recorda amb enyorança el passat i els costums 

tan dispars als dels nord-americans. També recorre a altres èpoques el vellet 

protagonista del relat «Sense aturador» (EQM) quan assegura que «aleshores la 

gent era més polida, més ben educada. Ara s’ha perdut el respecte» (p. 66). O la 

captaire del relat «La foto» (DON) que reflexiona i analitza el temps en què era 

feliç. També la mare de la protagonista del relat «Ja t’ho deia jo» (DON) es 

queixa dels costums dels més joves, tan diferents als seus, fet pel qual dispara el 

nombre de divorcis; i l’ancià protagonista del relat «La caixa de fer petons» 

(TAG) que intenta retrocedir en el temps per tal de recordar els bons moments 

viscuts amb aquell objecte. Atònit, observarà com el jovent menysprea aquests 

detalls nimis. 

- El victimisme i el pensament de ser una càrrega per a la família, com li ocorre al 

vellet protagonista del relat «Sense aturador» (EQM) quan reflexiona sobre els 

sacrificis de la família del seu fill a l’hora de fer-se càrrec d’ell: «Però me la farà 

empassar tota la vida. Com si la meva presència la molestés» (p. 72). Com també 

ho pensa el iaio Tomàs amb la família del seu fill i ho dedueix l’àvia Sixta quan 

cap dels seus descendents intenta tindre cura d’ella, dins dels seus respectius 

relats homònims. 

- Els costums i les tradicions són sagrades, així com fa el vellet protagonista del 

relat «Sense aturador» (EQM) que tè la mania de fumar exacatament quatre 

cigarrets al dia. O el costum del senyor Joan dins del conte «La bona persona del 

senyor Joan» (ALC-NVY) d’acudir, també diàriament com si fos un ritual, al 

casino de la ciutat: «El senyor Joan era un contertulià conspicu del Casino» (p. 

83) . 

- Accentuació de les malaties físiques i, sobretot, psicològiques com la que 

arrossega l’àvia Sixta, del relat homònim dins el recull Dones, la qual observa 

com les artèries han deixat de transportar sang tan fluidament i, per tant, li 

impedeixen exercitar amb plenitud el seu cos: «les artèries, però, la van trair fa 

cosa de vuit o deu anys» (p. 106). O la captaire protagonista del relat «La foto» 

(DON) que, tot i la seua certesa, els ciutadans la prenen com una sonada. 

L’Enriqueta, del relat «Una història real», dedueix que, atés la seua vellesa, els 

veïns pensarien que desvaria, ja que els fets que li ocorren semblen extrets d’una 

pel·lícula. La conclusió d’aquest punt ve donada en el Microconte 3 dins del 

recull Tota aquesta gent quan dues parelles de dones xarren desinhibidament pel 
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carrer: les velles sempre parlen de malalties dels seus marits o critiquen els 

familiars; les joves sempre ho fan de sexe, d’hipoteques o del seu propi físic.  

- La submissió de les dones que conformen els matrimonis madurs, com per 

exemple la mare protagonista del relat «Ja t’ho deia jo» (HOM) o la santa dona 

del relat «La bona persona del senyor Joan» (ALC-NVY) que, a més, idolatra el 

seu marit. Aquest punt confirma una sentència que proclamava Simó, en un dels 

seus assajos: «una dona troba incomptables traves per a dirigir la pròpia vida. La 

majoria dels seus actes han d’estar controlats per un adult mascle. Una dona està 

condemnada a, o bé a ser ―la filla de‖, o bé ―la dona de‖, o bé una 

desgraciada...» (SIMÓ, 1975: 155). 

- La vanitat dels artistes madurs com ara el geni musical protagonista del relat 

«On anirem a parar?» (HOM) que desprén uns aires de supèrbia molt cridaners, 

tot barrant el pas al jovent i a artistes d’altres races o sexes. També s’acosta a 

aquest model el professor universitari protagonista del conte «El pes de la 

cultura» (HOM) que, pensant que ho sap tot en la vida, veu com aquest 

pensament s’enderroca en un minut quan una jove li prepara una emboscada 

d’allò més planejada.  

- La caritat i les bones intencions dels ancians, com ara el cas que protagonitza 

l’anciana del Microconte 29 dins del recull Tota aquesta gent, que decideix fer 

un acte de generositat amb la seua filla facilitant-li un cupó premiat de l’ONCE, 

intercanviant-li’l sobtadament. Així com també la indulgència de l’anciana 

protagonista del relat «La ganivetada» quan decideix no delatar el jove que la 

degolla, molt paregut al cas de la Sílvia dins del relat «―Alfonso‖» (HP) que 

pretén entorpir les pistes policials que s’acosten al jove botxí de la dona.  

Concloem aquest apartat amb la referència del recurs estilístic del llenguatge, 

utilitzat de manera magistral per tal de referir-se a les descripcions minucioses dels 

estats en què es troben les persones en edat avançada, caracteritzades per un 

deteriorament físic evident i per una perversitat crònica, tot i el pas del temps. 

Destaquen adjectius com «pansidet» aparegut al relat «Un autobús i un vellet per 

càpita» (EQM) o mà «artrítica» inclòs dins del conte «L’àvia Sixta» (DON), a l’hora de 

reafirmar el difícil engranatge físic en la vellesa. A més, els diversos narradors 

s’entesten en oferir detalls molt subtils com per exemple el fet que de no poder 

aguantar-se els pets, de patir caigudes contínues, o de tindre les dents plenes de badalls 
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per on es fiquen els aliments. Tot un autèntic repertori de trets aterridors per a les 

generacions venidores.  

 

3.2.5 El conte històric 

  

La narrativa històrica també ha estat present al llarg de tota la trajectòria 

narrativa d’Isabel-Clara Simó. Han anat succeint-se un conjunt de relats breus, 

juntament amb novel·les com Julia (1983), Els ulls de Clídice (1990), El mossèn (1987) 

o L’amant de Picasso (2015), dins els quals l’escriptora ha centrat la focalització en els 

personatges principals en èpoques convulses, per tant, estaran influenciats per la societat 

en què els ha tocat viure. Aquest punt, per tant, desdiu allò que comentàvem en la 

primera part d’aquesta investigació i que corroborava Ezama Gil quan raonava que el 

conte es caracteritza per la deslocalització cronològica.
321

 Evidentment, alguns dels 

contes de l’autora sí que descriuen una època concreta, encara que la gran majoria d’ells 

no ho fan.  

Si ens centrem en els primers d’ells, ço és, en aquells que sí manifesten 

referències històriques, i si els classifiquem de manera cronològica respecte els fets que 

s’hi narren, citarem en primer lloc el relat «L’hereu de can Ribot», inclòs dins la 

compilació de relats de diversos autors titulada «F(r)iccions del Pirineu» (2009). En 

aquest conte encasellat a les darreries del segle XVIII, Pere de can Roure condueix un 

carro arrossegat per una mula on jau la seua filla que acaba d’infantar un nadó preciós, 

mascle, i, per tant, l’hereu de les dues famílies. Però dos genets li barren el pas 

enèrgicament en el trajecte dur i rocós de Prats de Molló a Molló per tal de celebrar el 

naixement amb els familiars. Per passar la frontera necessiten un salconduit, ja que 

Felip III ja no regnava i, conseqüentment, Felip IV havia cedit terres al regne de França, 

entre les quals, hi figurava Molló. La situació era surrealista i la conclusió ben clara: 

acabaven d’eixir d’una guerra, per entrar en una altra. Tots quatre, davant la tossuderia 

dels genets, decideixen fer mitja volta i tornar al seu punt d’origen. D’aquest relat se’n 

poden desprendre diverses idees. Per una banda, les conseqüències nefastes de les 

guerres i dels enfrontaments entre monarques i països que sempre han hagut de pagar 
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els més humils. Per altra, la sobtada pèrdua de la identitat a causa de decisions 

despòtiques de les altes esferes, ja siga al segle XVIII o al XXI. A més, l’escriptora ha 

sabut ambientar la història amb elements típics del lloc (pobles pirenaics i fronterers) i 

de l’època, tal com les mules, els salconduits o les herències per part dels mascles.  

A causa de la gran diversitat dins el gènere, Simó ha aprofitat per incloure dins 

la compilació És quan miro que hi veig clar (1979) un relat narrat per un historiador que 

recalca la importància de deixar plasmada per a la història la vida d’una senyoreta 

pudent de la comarca del Comtat. El relat «Història exemplar de Marina, Donzella de 

l’Olleria» (EQM) narra la força i l’honradesa d’una dona que portarà endavant el seu 

exèrcit industrial, heretat del seu pare, tot renunciant a la felicitat i a l’amor foll amb un 

industrial alemany. Al llarg de tot el conte, d’extensió considerable, observem un gust 

exquisit per la descripció minuciosa de tots els elements típics de la comarca, així com 

de l’educació rebuda per part d’una xiqueta nascuda en el si d’una família adinerada. En 

diverses ocasions, l’historiador-narrador ens remarca el fet de la convulsió social que 

assotava el país, vistos des dels ulls d’una jove que no comprenia certs esdeveniments 

propis dels anys de la República. De fet, així com afirma Montserrat Palau,
322

 i el 

mateix narrador, el relat té l’objectiu de deixar constància del paper vital que les dones 

han desenvolupat al llarg de la història, deixant a banda els trets prototípics de dolçor i 

submissió que han arrossegat sempre. Es tracta d’un relat feminista ambientat en els 

anys d’agitació política espanyola en un poble petit i industrial del sud de la província 

de València.  

 Els anys d’inestabilitats en plena Guerra Civil i la posterior postguerra a 

Catalunya torna a ser escenari d’un altre relat, «L’equació» (TAG). En ell, dos masovers 

ancians, Manel i Àssun, reben la inesperada visita dels amos del mas, que havien 

escapat a corre-cuita de l’infern barceloní. Davant l’impediment de tornar a la capital, 

decideixen arreglar aquella estança decadent fins a convertir-la en una llar. Les primeres 

mesures són evidents: augmenten l’hort i els animals per tal de vendre aliments al 

mercat. El Cisco, el fill dels senyorets, estudiant de mena, adapta una cambreta i la 

converteix en el seu despatx, ja que necessita concentració per a realitzar l’examen 

d’Estat de l’especialitat de medicina. El relat pren un gir considerable en el moment en 

què una monja els comunica el deure d’afillar una xiqueta òrfena de la guerra, la 
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Carolina, que els farà de minyona. Una xiqueta que, traumatitzada, amaga secrets 

inconfessables. Ella serà l’artífex, a amagatotis, per què el Cisco puga resoldre una 

equació matemàtica que el portarà a l’èxit.  

Ens situem davant d’un relat que retracta aquelles penúries que moltes famílies 

acomodades amb ideologies esquerranes van patir en aquests anys turbulents de la 

derrota republicana. Una nombrosa part de la població catalana ha de marxar a l’exili a 

causa de les duríssimes repressions que està prenent el règim franquista. S’imposa una 

nova simbologia feixista i imperial i molts catalans emprenen un camí de salvació a la 

recerca de noves solucions. Observem, a més, al relat altres seqüeles que ens deixa la 

guerra, com ara els infants traumatitzats i orfes que han d’adaptar-se a les noves 

famílies d’acollida, la gran devoció als elements religiosos, la solitud i el decaïment dels 

masovers, el fort element masclista imperant en l’època o l’endarreriment cultural i 

científic de la nació que provoca que grans genis hagen d’emigrar fora de les fronteres 

per tal de continuar avançant en els estudis i veure reconeguda la seua intel·ligència.  

 Un cas diferent relata el conte «Engruna de res» (EQM). Estructurat en cinc 

capítols, el relat ens situa la història d’una dona que comprèn des de la seua joventut 

fins el moment del suïcidi, recorrent amb flashbacks al passat i als traumes de la 

infantesa. A banda dels fracassos amorosos, el desencadenant de la terrible fi ve donat 

per una carta rebuda del seu fill, anunciant-li la marxa de la ciutat per principis. La dona 

ha tingut una vida molt difícil des de la seua infantesa, ja que els estralls de la guerra 

han estat feridors i cruels: son pare l’hi van matar i sa mare malvivia i patia en casa per 

tractar de donar de menjar als seus fills. A tot arreu del conte la dona ens rememora 

dates claus de la seua infantesa com ara un programa radiofònic que recorda a la 

perfecció: «Ayer, domingo 20 de diciembre de 1942, fue una fecha histórica para 

España...» (p. 12) o l’assassinat del Calvo Sotelo. Pinzellades que acompanyen la 

situació dramàtica de la dona i que li fan recordar un passat inesborrable de la seua 

ment.  

 Seguint l’ordre cronològic dels esdeveniments narrats que hem establert en 

aquest apartat, el següent relat analitzat és aquell que, com hem comentat anteriorment, 

i, seguint també el pacte autobiogràfic de Lejeune,
323

 l’autora narra com autobiogràfic 
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en una primera persona autodiegètica: «Alcoi, any cinquanta». En aquest relat, ple 

d’evocacions i records, Isabel-Clara Simó ens capbussa dins la societat alcoiana de la 

dècada dels cinquanta i ens remet a una festivitat molt arrelada a la ciutat com són els 

Nadals alcoians. Els costums, els menjars, les fragàncies, les tradicions i l’emotivitat 

romanen intactes en la memòria de la narradora: «venia molt content amb una paperina 

de cafè en les mans que li havia venut el nostre estraperlista. Era la postguerra, i el cafè 

costava d’aconseguir. L’estraperlista de vegades portava llonganissa, o sucre, o 

formatge, i, algun cop només, un aromàtic i fosquíssim cafè» (p. 81).  

 El relat «La felicitat d’Èdip» (BRE) ens fotografia la dècada posterior (la dels 

seixanta), oferint-nos una descripció social minuciosa en la qual s’esdevenia 

frenèticament la metamorfosi del país i tenien lloc un munt d’operacions de corrupció 

que assotaven els ajuntaments i les polítiques de construcció, així com ens informa el 

narrador del relat:  

Era el 1965 i s’iniciava una ràpida transformació del país. Els dies de misèria encara serien 

llargs, però s’ensumava la riquesa de fora i la flaire feia venir rodaments de cap. Es començava a 

construir amb deler. Qui més construís, més ric. Qui més ric, més fàcil ho tenia a l’Ajuntament. 

Qui més fàcil ho tingués a l’Ajuntament, més construïa, i així, s’anava enlairant com un globus, 

fins al cel [...] Era el moment de la construcció: hom edificava a tot arreu, sense limitacions 

roïnes, com les que vingueren després. Material barat, mà d’obra barata, alçades immenses, i 

negoci rodó. Ara aquí, ara allà, ara a dos, o a tres o a quatre llocs alhora (p. 99-100) 

 En aquest relat, un jove de trets orientals emigra a Espanya per a guanyar-se la 

vida i coneixerà Fau, una jove de camp que, posteriorment, es quedarà embarassada. La 

xica tractarà d’ocultar l’embaràs al pare, amagant-se en casa de sa tia a Vilatenim. Però 

la tornada al mas esdevé una sorpresa majúscula ja que el pare havia venut tots els 

terrenys, s’havia enriquit i tenia la intenció de construir fàbriques a Barcelona per fer-se 

lloc en la indústria catalana. La posterior vida a la capital és molt sumptuosa, carregada 

de tot tipus de luxe. En una d’aquelles festes d’aniversari de Fau, acut a actuar una 

orquestra un dels músics de la qual, amb trets orientals, encisa Fau amb una mirada 

aclaparadora. Aquest jove provocarà que Fau enfollisca i tinga la intenció de casar-se 

amb ell. Amb aquesta decisió, el jove heretarà tot el que li pertoca del seu sogre i 

s’instal·larà en un colossal gratacels de Barcelona. Com diu Carles Cortés: «el contrast 

                                                                                                                                               
personal de l’escriptora, la situació de l’autor que s’identifica amb la del narrador i la posició del narrador 

que remet a perspectives retrospectives.  
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entre cultures és també present en ―La felicitat d’Èdip‖, una recreació actual de la 

història mítica aplicada a un hindú» (CORTÉS, 1999: 16). 

 Al conte «Cinc cambres de bany» (BRE) ens trobem amb un recurs narratiu fins 

ara inèdit en els relats de l’escriptora: una breu introducció històrica de la situació social 

a la dècada dels setanta i una explicació del que suposarà aquest relat:  

A la dècada dels setanta, la lluita contra el franquisme, en la seva vessant de lluita armada, 

introduí una nova tàctica que es féu molt comuna a l’estat espanyol: la fabricació de túnels sota 

terra per tal d’abastar algun centre estratègic –miliar, policíac, presons, etc. -, on col•locar 

explosius. Aquesta tàctica tingué la seva expressió més acusada en l’atemptat a l’almirall Carrero 

Blanco, produït el 18 de desembre de 1973.  

En aquella dècada, les excavacions assoliren una tal ressonància que fins i tot es feien objecte de 

sospita els paletes que transportaven innocents materials ensacats.  

Aquesta narració explica els fets imaginaris que, en aquella dècada, esdevingueren en les 

immediacions d’una caserna dels afores de Barcelona, on, a causa d’una vella excessivament 

preocupada pel seu gat, es desmantellà un intent de túnel subterrani... (p. 21) 

 Ens situem altra vegada en territori català, als afores de Barcelona, i en una 

època convulsa com és la lluita antifranquista i les estratègies militars que se’n deriven. 

Simó aprofita per ordir una història casolana que, a partir d’una anècdota, destaparà tota 

una teranyina de perícies guerrilleres. Al relat, el veïnat d’una casa aprofita l’avinentesa 

de l’excavació del subsòl de l’edifici amb la fi de fer obres i renovar el seus banys. Però 

hi ha una veïna anciana que, preocupada pel seu gat, li amaga una botifarra en una bossa 

d’obra i desarbora una estratègia militar. Ens trobem amb un relat en què el rerefons 

històric és allò que més importa a l’escriptora, fins i tot més que l’anàlisi psicològica del 

personatge, una vella que arrossega una trista solitud.  

Cal comentar també la importància dels esdeveniments històrics al relat «Un 

autobús i un vellet per càpita» (BRE) en què un grup de joves inicien una conversa 

sobre diverses experiències que han tingut dins els autobusos, totes elles relacionades 

amb ancians. A poc a poc va canviant el to de la conversa i el lector pot deduir que es 

tracta d’un grup de joves escriptors en llengua catalana que s’hi reuneixen constantment 

per defensar els seus drets i reivindicar la llengua. Mitjançant diverses opinions sobre 

els correctors, sobre la unió dels escriptors als Països Catalans, sobre les seues obres 
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escrites i sobre articles periodístics, fa pensar que aquest conte també reuneix molts trets 

de caire autobiogràfic de la mateixa Simó.  

No hem d’oblidar-nos que, quan l’autora confecciona aquest relat, ens situem 

entre els anys 1978-1979, ço és, els primers relats com a escriptora literària que, a més, 

són contemporanis a la plena efervescència i debat sobre els Països Catalans. És per 

això que, davant la dialèctica de tot allò que abraça aquesta etiqueta, Montserrat Palau 

subratlla la intenció de Simó: «ha remarcat i ha reivindicat sempre la seua procedència, 

el País Valencià» (PALAU, 1999 : 30). Però, a més, el relat serveix per a demostrar, 

mitjançant les experiències dels protagonistes, la crueltat i la por que infonia la guerra i 

les seues conseqüències als ciutadans. En una d’aquestes narracions, la protagonista 

relata la decisió d’un germà seu de no anar al servei militar, tot i les obligacions i les 

possibles represàlies. Es tractava d’un home, defensor a ultrança dels seus principis 

antimilitaristes, que passà vint anys amagat en una casa portant una vida paral·lela per 

tal de passar inadvertit envers les obligacions militar com a ciutadà masculí i espanyol. 

Els personatges, amb aquestes històries, asseguren que en temps anteriors tenien molta 

por per tot i, per contra, ara s’obre un camí de llibertats. 

 Un camí que enfilaran també molts personatges del relat «Demà demanarem» 

(BRE). En ell, els treballadors d’una fàbrica que pateixen unes condicions infrahumanes 

en el seu lloc de treball decideixen organitzar unes vagues virulentes, amenaçant, 

insultant i apallissant aquells que es neguen a secundar-les. Entre aquests últims es 

troben Jaume, de setze anys, i son pare, que no poden córrer el risc de perdre la feina a 

conseqüència de la gravetat de l’economia familiar. Apallissat, el pare no pot acudir al 

lloc de treball i és acomiadat sense cobrar cap indemnització. A casa, es baralla amb la 

mare i s’aboca a l’alcohol. Es tracta d’un fidel reflex de les condicions patètiques a què 

molts treballadors es veuen condemnats dins aquesta industrialització de la segona 

meitat del segle XX a Catalunya i al País Valencià, moltes vegades, deshumanitzada.  

 Pel que fa al conte de trets històrics que abraça un element temporal més 

contemporani, podem detenir-nos al relat «El somni de Plató», inclòs en el volum 

Barcelona, un dia (1998) on diversos autors actuals intenten plasmar una nova 

concepció de la ciutat de Barcelona des d’una òptica literària. A la narració, dos joves 

s’enamoren. Fins aquí, tot normal. Però aquests joves són de races diferents i, a més, 

són els fills dels propietaris de botigues enfrontades en un mateix carrer de Barcelona. 
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Com diu Carles Cortés, l’escriptora ha optat «per una història d’amor interessant que 

reflecteix el tema de gran actualitat de la integració dels immigrants en la Catalunya 

dels noranta» (CORTÉS, 2001: 27). Observem doncs, l’intent de reflectir al lector una 

visió de Barcelona com una ciutat d’acollida de diversos individus provinents de tots els 

llocs del planeta que han d’adaptar-se a ella, integrant-se dins el mercat laboral. El xoc 

cultural i social arriba quan el xic català i la xica oriental s’enamoren i els respectius 

pares rebutgen aquesta relació, trencant l’estabilitat familiars dels locals. Amb el temps 

la societat canvia i evoluciona però les idees i els prejudicis moltes vegades s’estanquen 

barrant el pas a la prosperitat.  

 Acabarem aquest apartat concloent que Isabel-Clara Simó sap recrear la història 

a través dels escrits assagístics, de les novel·les i, també, dels contes. En aquests darrers, 

evidentment, ha de prevaldre la brevetat, però Simó, sense aprofundir, aprofita per crear 

una atmosfera idònia que envolta els personatges, els quals, normalment no encaixen en 

ella i, per tant, hauran d’enfrontar-se a una realitat rígida i hostil. Analitzant els relats 

anteriors, hem fet un recorregut històric per la Catalunya i per la comarca de l’Alcoià 

del segle XX, marcada per les constants convulsions, guerres i posteriors 

conseqüències, que, normalment, esdevenen nefastes per als ciutadans. I segons Simó, 

juntament amb l’estructura del conte, l’atmosfera és allò més important que intenta 

crear un escriptor als seus escrits. Sense ambientació, el relat no tindria sentit. És per 

això, que l’escriptora no deixa escapar cap detall, com ocorre per exemple al relat 

«Melodrama alcoià» (BRE), dins el qual hi ha constants referències a elements 

característics de la primera meitat del segle XX: oficis de l’època (modistos), ideologies 

polítiques (militarisme) i religioses (fanatisme i devoció), masclisme imperant o 

indumentària (vestidets, agulles de gafa), entre d’altres. 

 

3.2.6 La reflexió sociolingüística 

  

Segons Montserrat Palau s’observa «una clara línia progressista i receptiva dels 

corrents independentistes dels Països Catalans [...] des del primer llibre de contes, És 

quan miro que hi veig clar» (PALAU, 1999: 30). Recordem doncs, que Isabel-Clara Simó 

inicia la seua faceta d’escriptora literària en els darrers anys de vida d’una revista de la 

qual exerceix com a directora, Canigó, caracteritzada per una temàtica compromesa 
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amb la llengua i la cultura catalana, per defensar un il·lusionant projecte 

d’independentisme i per conrear un periodisme d’altíssima qualitat que toqués tot tipus 

d’àmbits com ara les manifestacions artístiques, les preocupacions ciutadanes i els 

diversos corrents progressistes que s’entreveuen dins d’un context urbà com és la ciutat 

de Barcelona i dins un context unificadors dels Països Catalans.  

 Efectivament, des del primer relat d’aquesta primera antologia de l’escriptora 

anomenat «Engruna de res», s’observa una preocupació inquietant pel manteniment de 

la llengua pròpia tot oposant-se a una llengua usurpadora de la nostra identitat, perquè 

com diu Simó «no em molesta ni el poble castellà ni el poble espanyol. Em molesten les 

imposicions que vénen de fora, que ens supediten. En aquest sentit sí que em revolto. 

Em rebenta moltíssim que la llengua d’autoritat continuï sent la castellana» (SIMÓ, 

1985: 49). Observem la conversació reproduïda per la narradora del relat «Engruna de 

res» (EQM) que ens conta un episodi de la seua infantesa, en el qual el pare s’oposa 

totalment a aquest aspecte: ―–Pare, què és un «modismo»? –Calla ara, maca, que vull 

sentir la ràdio. –La senyoreta diu que n’he de buscar cinc... –No ho sé ben bé. Frases 

fetes, em penso. –Com «A Dios rogando y con el mazo dando»? –No, això és un 

refrany. I és en castellà. –La senyoreta ho vol en castellà. –Doncs tu li’n poses cinc en 

català! I si no li agrada, que es foti. Que se’n vagi al seu país, que nosaltres no l’hem 

cridada‖ (p. 30). Observem, a més, que aquesta oració que reprodueix la xiqueta 

«Engruna de res» serveix a Simó com a títol del relat, fet pel qual destaca la 

preocupació per la situació lingüística del català en aquests anys tèrbols.  

 Si observem l’evolució de la trajectòria dins dels relats de l’escriptora, observem 

que, a mesura que el temps passa, es difumina aquesta preocupació lingüística plasmada 

en ells, però és evident que en els primers contes, sobretot els que comprenen els dos 

reculls inicials, És quan miro que hi veig clar (1979) i Bresca (1985), aquesta qüestió 

continua latent en el seu subconscient. En ells, Simó sempre ha tractat de recrear les 

converses orals molt fidedignes a la realitat. És per això, que els personatges, moltes 

vegades influenciats per les interferències lingüístiques amb el castellà, utilitzen 

inconscientment paraules castellanes en el seu argot familiar, com per exemple ocorre al 

relat «Un autobús i un vellet per càpita» (EQM), quan un dels protagonistes diu: ―–Jo 

també vull un «carajillo». –Se’n diu cigaló, home‖ (p. 44). Fixem-nos com, un altre 

personatge s’encarrega ràpidament de fer-hi una traducció simultània d’aquest 

barbarisme. Aquest tret ens confirma allò que la pròpia Simó confessava en un article 
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d’opinió en la seua columna ―Ull de peix‖ publicada al periòdic Avui: «us he de dir, a 

tall de sinceritat, que prefereixo mil vegades un català descurat que no un català absent. 

Un català descurat té adobador; un català descartat priva els parlants de la brillantor, 

l’ofici, la flexibilitat i la riquesa amb què d’una manera o una altra manifestem 

emocions, descrivim el món o convencem els altres» (08.01.2013, ―Acariciar‖).  

Per altra banda, Simó, com a alcoiana de naixement, reflecteix el parlar dels 

territoris veïns de la seua ciutat, ja que alguns d’ells estan situats en aquests escenaris. 

No oblidem el relat «Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM), dins 

el qual apareixen un munt de mots que reafirmen els conflictes amb el castellà, com ara 

«panyo» o «mesita de noche» (p. 112). Al relat «Melodrama alcoià» (BRE) observem 

un fet bastant habitual a Alcoi: els nouvinguts a la ciutat havien d’aprendre a parlar en 

valencià, ja que tothom parlava aquesta llengua dins les seues cases així com comenta el 

narrador:  

A Alcoi, quan fa calor, en fa molta. I quan fa fred, també. Però no es podia queixar; el metge 

havia dit que ―si arriba a estar en un clima humit, sí que l’havíem feta bona‖. A ell no li 

agradava. Quan va conèixer la Conxita, sí. Tot era bonic. Però ara... Hi havia també la llengua. 

Va haver d’aprendre-la, perquè, fora de la residència i del quarter, mai ningú no li parlava en 

castellà. I bé que el sabien. I amb la Conxita, no hi havia res a fer. Prou que ella s’adonava que 

en castellà seria més senyora, més fina, però es veu que allí ningú no es podia acostumar... (p. 

78)  

I aquesta situació també podem observar-la al relat «Em dic Jaumet!» (EQM) 

que, també situat a les terres valencianes de les rodalies d’Alcoi, ens presenta, com diu 

Montserrat Palau, una situació «d’imposició lingüística cap a un xiquet a base de 

bufetades i fonamentada en l’ascens social del pare» (PALAU, 1999: 34).  

 Però la llengua té una altra funció en els relats de Simó: integració, unió i 

familiaritat. Diversos personatges han experimentat aquesta sensació a conseqüència de 

la llengua de la seua terra, per exemple els protagonistes del relat «La torsimany» 

(BRE) que, acabats d’aterrar en un indret estranger, Berlín, escolten paisans parlant el 

català i és tot un incentiu per tal de relacionar-se amb ells, ja que s’entendran millor i 

podran ubicar-se en un lloc desconegut. Una cosa semblant li ocorre a la Pilar del relat 

«Alcoi-Nova York» (ALC-NVY) quan, ajaguda sobre la carretera a conseqüència de 

l’atropellament que acaba de patir, escolta els comentaris dels veïns parlant valencià, fet 

que la tranquil·litza. Ara bé, la seua seguretat trontollarà quan obre els ulls en un llit i no 
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entén cap mot d’aquelles persones que l’envolten. La llengua, per tant, és un vincle 

entre persones capaç d’agermanar i de dotar de seguretat i de confiança els seus 

parlants. Recuperem també la narració de l’Oriol dins del relat «L’ocell» (ANG) el qual 

comenta l’impacte que l’anglés està ocasionant entre el jovent, tot i que la mare 

reivindica el paper del francés i del català com a llengües fonamentals en la nostra 

existència. S’observa doncs, una inclusió potent de l’anglés com a llengua de futur, 

sobretot influenciada per les noves tecnologies, i una defensa a ultrança de les llengües 

pròpies per part d’alguns protagonistes dispostos a revindicar les nostres arrels.  

 Per tant, observem l’habilitat i l’originalitat de Simó a l’hora de tractar la qüestió 

lingüística dins dels seus escrits, tot demostrant-hi la seua preocupació. Per exemple, al 

relat «Engruna de res» (EQM), la protagonista, en la infantesa, realitzarà uns exercicis 

de gramàtica i haurà de cercar possibles traduccions que s’acosten a certs modismes. En 

aquest mateix conte observem un canvi de tipologia de la font en les paraules 

castellanes, sobretot quan es transcriu un programa radiofònic íntegre en castellà. Al 

relat «Un autobús i un vellet per càpita» (EQM), els protagonistes debaten la 

denominació dels Països Catalans, aprofitant la reunió que mantenen i la seua feina com 

a escriptors en llengua catalana. Algunes de les opinions que es desprenen en el text 

esdevenen un alter ego de l’escriptora. Com també ho és la situació que succeeix al relat 

«La torsimany» (BRE), que es concep com una crítica punyent als traductors i a la poca 

evolució de la llengua catalana, ja que la traductora ha estat incapaç de poder traduir la 

ponència de física i econòmiques que ha presentat un dels protagonistes. Com diu 

Carles Cortés
324

 aquest relat esdevé un text on s’analitza l’evolució social de la llengua.  

Com hem pogut observar, l’univers de la traducció és una constant preocupació 

de Simó i en el relat «En Benet» (HP) explica al lector en un narrador homodiegètic les 

inquietuds que passen els especialistes en la seua feina: «Jo anava apuntant als marges 

els suggeriments que en Benet m’havia fet [...] Jo estava contentíssima, perquè la meva 

traducció era bona de debò; més que bona, era vibrant i ajustada alhora, sense 

efectismes, i tota l’escalfor poètica de l’original traspassava la barrera de les llengües, 

sense menyscapte» (p. 199-200). En aquest relat, dos traductors molt amics mantindran 

relacions extramatrimonials sota l’excusa de revisar-se els seus textos.  

                                                 
324

 Vegeu la «Introducció» de Carles Cortés (2001: 29). 
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 Una altra història són els més menuts, que no entenen les cabòries i les 

vicissituds del fet lingüístic. El Jaumet del relat «Em dic Jaumet!» (EQM) fa referència 

al castellà com a un idioma que no coneix: «parlava una cosa que no s’entenia» (p. 80), 

fet que també ens recorda a l’escriptora en la seua infantesa, la qual parlava sempre el 

valencià amb tothom. Al relat «...I el llop s’enfarinà la poteta» (BRE) s’hi reprodueixen 

les converses dels infants, que repeteixen allò que escolten. La paraula que redoblaran 

constantment és «xicotetes». I al relat «El professor de gramàtica» (ALC-NVY) 

observem un munt de preguntes dels alumnes de paraules que no entenen. És doncs, un 

recurs molt utilitzat per l’escriptora, el fet de recórrer a les limitacions que els infants 

demostren cap a les llengües, oferint en el text les opinions més innocents i sinceres. 

Acudim també al relat «Alcoi-Nova York» (ALC-NVY) per tal d’analitzar 

l’aprenentatge d’una nova llengua des de l’òptica d’un infant, ja que el lector té accés 

als pensaments d’aquest nadó nord-americà amb ànima de persona adulta catalana. La 

protagonista confessa que per a aprendre un nou idioma ha de tractar d’escoltar allò que 

deien els grans i la televisió. Ara bé, tot i que gradualment aprenia la llengua, no tenia 

idea de la seua gramàtica.  

 Allò que també apareix als relats de Simó són les referències a altres llengües 

germanes, les quals, algunes d’elles, surten millor parades que altres. La pitjor parada és 

el castellà, i Simó plasma una realitat molt evident i molt colpidora al relat «Alcoi-Nova 

York» (ALC-NVY) quan els adults nord-americans desconeixen que a Barcelona es 

parle una llengua diferent del castellà. El castellà doncs, serà la diana de totes les 

crítiques, com per exemple aquella que observem al conte «El cos» (ANG) quan se’n 

desprén que és una llengua que està molt vinculada amb la religió, sobretot quan els 

personatges parlen algun dialecte sud-americà. Per contra, el francés és una llengua 

millor caracteritzada, ja que observem per exemple que la protagonista del relat 

«―Monseiur‖ L’ocell» (BRE) es queda bocabadada amb l’erotisme i la sensualitat que 

desperten els mots pronunciats per aquell mestre francés. Potser l’autora vol evidenciar 

que el francés té més punts en comú amb el català que no pas el castellà, com en el cas 

del relat «La felicitat d’Èdip» (BRE) quan Fau, la protagonista jove del relat, dedueix 

que són dues llengües molt semblants i que, per tant, l’entendrà sense dificultat: «Però 

parà l’orella, i, sense saber francés, no li costà endevinar què volia dir «fatigué» i «j’ai 

faim» (p. 92). Per últim, observem que al relat «Carona de verge» (ALC-NVY) la jove 
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prostituta Melània parla arrosegant les «erres» simulant ser francesa, una llengua que 

dóna prestigi.  

 A més, els contes de Simó serveixen per a demostrar les particularitats que els 

pobles veïns mantenen entre sí, coincidint o no, en la mateixa llengua. Per exemple, al 

relat «Kreuzberg» (HP), es recull l’afrimació de Herr Shöneberg quan menciona l’odi 

que molts alemanys professen als francesos: «Herr Shöneberg, per celebrar-ho, va 

comprar una ampolla de Don Perignon –el xampany és l’única cosa tolerable dels 

francesos, solia dir» (p. 144). Però quan es tracta de delimitar les diferències entre els 

diferents territoris dels Països Catalans, l’escriptora introdueix al relat «Un autobús i un 

vellet per càpita» (EQM) les reflexions d’un grup d’escriptors en llengua catalana que 

analitzaran l’estranya competència entre els autors catalans i valencians, tot i que 

ambdós parlen i escriuen la mateixa llengua. Per altra banda, el grup reflexiona sobre la 

bona relació que els primers d’ells, els catalans, mantenen amb els illencs, arraconant 

als valencians a la més dura marginació i prostració. Fins i tot existeix una crítica 

exacerbada als valencians que viuen a Catalunya pel possible fet d’haver renunciat a les 

seues arrels: «–Però és que aquests que dius són autòctons de debò. Perquè els qui viuen 

aquí... què vols que et digui? Hi ha cada perla...» (p. 52). Es tracta d’un conte que en 

boca de personatges recull molts pensaments reals de l’escriptora i deixa entreveure 

alguns trets autobiogràfics dins la seua narrativa.  

 Amb tot, cal esmentar que tots i cadascun dels mots que apareixen als relats no 

estan allí de bades, sinó que estan revisats de cap a peus i encaixats en l’estrucutra del 

conte de manera molt mil·limetrada. La qüestió lingüística en tots els seus vessants com 

ara els registres, els noms propis, els dialectes o els fonemes reflecteix la passió de Simó 

per entrecreuar les seues dues passions: la llengua i la literatura. Recordem que al relat 

«Un autobús i un vellet per càpita» (EQM) els protagonistes filen prim en aquest 

aspecte i presenciem una reunió d’intel·lectuals de la llengua que debaten sobre 

determinats mots, ja que per exemple reflexionen sobre la diferència de ser 

«antibel·licista» i «antimilitarista» o sobre l’ús de dir «ampolla» en comptes de 

«botella». L’objectiu de l’escriptora és molt evident: mostrar que els mots són vitals a 

l’hora d’entendre la concepció personal de la nostra existència. Així ho confirmen els 

traductors protagonistes del relat «En Benet» (HP) que necessiten desprendre el 

significat de les paraules «estimar», «amor» i «sexe». La Teresa, una dona madura del 

relat «L’airet de matí, a Barcelona...» (EQM) se sorprèn un dia pronunciant paraules 
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pròpies del registre col·loquial, més pròpies de la joventut amb qui es relaciona 

recentment, fet pel qual li proporciona una alegria, ja que se sent més jove i integrada 

amb els seus nous amics: «es trobà dient «torracollons» i «cony» i «merda», paraules 

que mai no havia dit a la vida» (p. 181). No hem d’oblidar el tractament de «vostès» que 

el nou professor del relat «El professor de gramàtica» (ALC-NVY) dedica als seus 

alumnes el primer dia de classe, fins que pren confiança amb ells, així com tampoc el 

cas més flagrant com el del relat «Em dic Jaumet» (EQM) quan els pares decideixen 

canviar-li el nom al fill, anomenant-lo Jaime, i no Jaume, perquè com que han ascendit 

socialment, també hauran de canviar d’idioma i parlar en castellà.  

No oblidem que els relats d’Isabel-Clara Simó ofereixen també al lector una 

reflexió social dels Països Catalans en diferents etapes ben diferenciades que abracen 

des de la postguerra en masos de l’interior més inhòspit de Catalunya, com en el relat 

«L’equació» (TAG), a la vida en la ciutat actualment. Temps i espai es barregen en una 

simbiosi molt vistosa, en la qual destaca l’escenari urbà i el temps contemporani. Així, 

observem que moltes vegades l’autora deixa pinzellades en boca dels protagonistes que 

reflexionen sobre el tarannà dels catalans, com ara la mare protagonista del relat «El 

cos» (ANG) que assegura que: ―Los catalanes son como son, pero pagar, pagan‖ (p. 

67-68). Però si volem una descripció ben detallada i irònica de la societat catalana, hem 

de recórrer al relat «Le cirque de la terre» (TAG), ja que tot ell esdevé una gran 

desfilada d’elements que podríem trobar als circs i que tindrien les seues 

concomitàncies amb els diferents sectors de la societat, com ara els polítics, els fanàtics 

religiosos, els savis, els contertulians, els universitaris, els independentistes teòrics que 

no actuen, els governants, els escriptors i, sobretot, els poderosos que manen en la 

cultura.  

 

3.2.7 La intertextualitat 

  

A propòsit de la novel·la La salvatge (1994) d’Isabel-Clara Simó, Maria Isabel 

Guardiola plantejava la possibilitat de la introducció del mite de Pigmalió com a base de 

la seua estructura narrativa.
325

 Un any més tard ho corrobora M. Àngels Francés.
326

 El 

                                                 
325

 Vegeu l’article de Guardiola (1999) «La salvatge d’Isabel-Clara Simó, una nova fórmula del mite 

clàssic de Pigmalió? Aproximació a la novel·la i al mite» 
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2006, Isabel Robles també associava la novel·la Júlia al mite d’Atena, a propòsit de la 

castració i de l’esperit combatiu de la jove protagonista.
327

 Efectivament, moltes de les 

novel·les de l’escriptora semblen reproduir per una banda uns mites clàssics, i per altra, 

uns altres de més moderns tot corroborant allò que deia Anne Charlon quan confirmava 

que «tota l’obra d’I. C. Simó ens convida a un viatge conscient per la consciència de la 

humanitat» (CHARLON, 1999: 27-28). En un congrés celebrat a Logronyo, que 

analitzava l’element gastronòmic dins les obres conreades en el territori espanyol, Ivan 

Gisbert deduïa que una altra obra de Simó, El caníbal (2007), reproduïa molt 

ajustadament el mite olfactiu de l’obra de Patrick Suskind, El perfum (1985).
328

 

Òbviament, l’obra de Simó se centrava en el sentit del gust. Però no solament les 

novel·les de l’autora manifesten aquesta possibilitat, ja que els relats, tot i que estan 

caracteritzats per la brevetat, també evidencien aquesta evolució del mite.  

A vegades el títol del relat ens remet al mite clàssic i el relat a l’aplicació actual 

del mateix, com és el cas del conte «El naixement de Gorgona» (BRE).
329

 La 

protagonista del relat modern decideix degollar el marit perquè, sobtadament, havia 

nascut en ell eixe gran monstre despietat que tractava la seua muller basant-se en les 

santes escriptures i havia esdevingut un ésser beato en la seua màxima expressió, a 

conseqüència de la mort del fill que tots dos esperaven. En el mateix recull de Bresca 

observem un altre exemple d’aquesta reformulació del mite en el relat «La felicitat 

d’Èdip» (BRE). Un dels protagonistes, el jove amb trets orientals que forma part d’una 

banda de música, acabarà encisant i conquerint el cor de la Fau, una dona madura que 

abandonà la seua vida anterior com a masovera, per a dedicar-se a les finances i riqueses 

del món urbà. Allò que tots dos no s’imaginen és la possibilitat de mantenir una relació 

tot i esdevenir mare i fill, ja que la Fau en la seua adolescència, donà llum un xiquet 

petit, també amb trets orientals, que degué abandonar en un orfenat a conseqüència de 

les regles estrictes amb què el seu pare basava la seua educació. Recordem, doncs, el 

mite d’Èdip, un fill que manté relacions sexuals amb la mare, tot corroborant els 

comentaris de Carles Cortés,
330

 que confirmava la possibilitat d’aplicar a la vida diària, 

alguns dels nostres mites. Aquest mite d’Èdip torna a estar present en dos relats breus de 

                                                                                                                                               
326

 Consulteu l’article de Francés (2000b) «La mirada de Clídice en la literatura catalana contemporánia». 
327

 Cerqueu l’article de Robles (2006) «Isabel-Clara Simó: Júlia o el mite d’Atena (16 anys després)». 
328

 Vegeu l’article de Gisbert (2015b) «El placer inmenso de comernos. El lado oscuro en los relatos de 

Isabel-Clara Simó». 
329

 Recordem doncs que Gorgona és un mite grec que descriu un gran monstre femení, dotat d’una gran 

perversitat i que protegirà els conceptes bàsics religiosos. 
330

 Consulteu la «Introducció» de Carles Cortés (1999: 16). 
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l’escriptora, ja que en «Tu sí que m’estimes, oi que si?» (ALC-NVY) i en «...I el llop 

s’enfarinà la poteta» (BRE), els fills manifesten tenir una forta atracció cap a les seues 

respectives mares.  

Per altra banda, un conte tan modern com «Plaer de dona» (ALC-NVY) té el seu 

origen en una relectura, per part de Simó, del mite de Tirèsias, segons el qual 

l’escriptora va determinar que hauria d’escriure un conte que confirmés la taxant 

conclusió d’aquell personatge històric: el plaer de la dona és infinitament més superior 

als dels homes. Un germen explicatiu del que originà un conte de caire reivindicatiu i, 

alhora, molt suggeridor.  

Una altra recreació d’un mite, en aquest cas més modern, el trobem a «El somni 

de Plató», dins el qual podem furgar i descobrir una història que ens acosta a la tràgica 

història de Romeo i Julieta, ja que els personatges adolescents d’aquest conte intenten 

establir una relació de parella totalment inesperada tot i les negatives constants dels seus 

respectius pares, ja que, segons Cortés, pertanyen a «dos mons en conflicte» (CORTÉS, 

2001: 27). La rebel·lia dels joves té la seua gènesi en un enamorament passional, que 

supera els límits de la normalitat i que tractarà de superar tots els entrebancs que vagen 

deteriorant aquest sentiment. Però aquest no és l’únic conte en què sembla desprendre’s 

el mite de Romeu i Julieta, ja que dins del relat «Mirall en fuga» (HP), en el qual van 

succeïnt-se sense descans un munt d’històries, Ada i John mantenen un enamorament 

prohibit perquè els progenitors de tots dos desaproven aquesta relació, afegint-hi un 

munt d’impediments per tal de trencar forçosament aquesta situació.  

A banda del mite de Shakespeare, també sembla reproduir-se la presència del 

món de Marcel Proust en La recerca del temps perdut (1913-1927) dins del relat «La 

bicicleta groga» (HOM), ja que la imatge colpidora en la ment del protagonista, aquella 

bicicleta provoca en ell unes remembrances i unes evocacions d’un passat molt llunyà i 

feliç, però també traumàtic. La recerca de les explicacions d’aquests sentiments per part 

del narrador-protagonista sembla tenir punts en comú amb el narrador proustià, així com 

avisa ell mateix: «en un minut vénen moltes imatges al cap. No cal estar tot el dia 

sucant magdalenes en el te. El pare era autobuser, i la mare perruquera. I ell era fill únic. 

I va ser tan insistent!» (p. 67). Un cas semblant ocorre al conte «La màquina de fer 

petons» (TAG) quan l’ancià rep una fiblada al cor quan torna a veure aquell artefacte 

màgic que li evoca la felicitat de la infantesa: la màquina de fer petons.  
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 El món de les masses i el gènere cinematogràfic formen part del nostre 

subconscient i Simó expressa la presència d’aquests fenòmens en la nostra vida diària a 

través de la seua literatura, tot barrejant tradició i modernitat oferint-hi un paral·lelisme 

molt axiomàtic. Per exemple, al conte «...I el llop s’enfarinà la poteta» (BRE) observem 

que una mare relata al fill el conte de Blancaneus per tal que aquest concilie el son. Però 

l’element fonamental del conte ve donat a través de la rondalla popular del llop i les set 

cabretes. La gallina avisarà les cabretes que no facin cas d’aquella poteta blanca que 

intentarà enganyar-los, ja que el llop s’havia enfarinat la poteta, fent ús d’una estratègia 

molt intel·ligent. La protagonista del conte, una dona madura que sent felicitat amb la 

seua infidelitat amb el forner del poble, usa com a vincle connector entre realitat i ficció 

un element que serveix com a vas comunicatiu: la farina.  

 La referència a Blancaneus torna a estar explícita en el relat «En la foscor d’una 

entrada» tot confirmant les referències mítiques que els protagonistes han adquirit en el 

seu passat. La protagonista principal, una jove que cada vegada que es contempla a 

l’espill veu una silueta horrible, confessa els seus punts en comú amb la madrastra de 

Blancaneus: «vaig començar a fixar-me en el meu propi físic. El mirall em retornava 

una imatge despietada, deplorable, tan descoratjadora que, si hagués pogut, hauria fet 

com la madrastra de Blancaneus, és a dir, fer el mirall a bocins» (p. 110). De fet, l’espill 

i el seu simbolisme, desenvolupa un paper fonamental en gran part dels contes de Simó 

i molts d’ells recorden altra vegada el mite de la contemplació constant en ell, com ara 

el de l’Eva del conte «El mirall que fa por» (ANG) tot i que esdevé el contrari del mite, 

perquè la xiqueta no pretén observar l’espill a conseqüència del terrible esglai que patí 

anys enrere. Quan decideix fer front a tots els temors, la xiqueta observarà en ell un 

rostre semblant al de la mare i al de l’àvia.  

 Alícia en terra de meravelles també té el seu racó dins la tradició mítica en els 

contes simonians. Al conte «―Beatus Ille‖» (HP) la protagonista ens remet a la història 

esmentada en l’insant precís que Alícia creua l’espill de la realitat per tal d’endinsar-se 

en un món totalment fantàstic. Així, la Mara pensa que ha realitzat el mateix camí que 

l’Alícia, ja que després de patir un accident de trànsit molt violent i de passar uns dies 

en estat crític, considerant-la clínicament morta, creuà un altre espill, el que separa dos 

mons: el dels morts i el dels vius: «–¿Has passat el mirall d’Alícia, Mara?» (p. 113). 

Però també la Magdalena del relat «―Monsieur‖ L’ocell» (BRE) sembla recordar la 

imatge de l’Alícia en el moment de l’acte sexual amb aquell home madur, tot enfonsant-
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se en un parany que la mareja i que la debilita: «I les mans, dits esfilagarsats, ja són al 

ventre i enceten el camí de les sines. I la Magdalena es fon entre els llançols i sent que 

s’enfonsa i sent que cau en el pou de llaminadures d’Alícia-en-terra-de-meravelles, i 

que es fa flonja i li ve un rodament de cap» (p. 44). 

 Un altre mite que la multinacional de Disney s’ha encarregat de promocionar en 

les grans pantalles i de bombardejar en la infantesa de moltes generacions és La bella i 

la bèstia. I també en Simó sembla haver un conte que es recree aquesta història en la 

modernitat: «Kreuzberg» (HP). En ell, una jove virginal de trets escultòrics i amb un 

físic envejable acaba mantenint relacions sexuals abrassadores amb un ésser repugnant, 

esguerrat, tort i fètid, trencant totes les convencions i la tortuosa llosa que 

l’acompanyava, ja que la Christa mostrava repulsió cap a qualsevol contacte físic amb la 

resta d’humans. També cal mencionar que el conte «La bèstia» també ens permet la 

possibiltiat de recrear un altre mite, el d’El geperut de Notre-Dame, ja que la Nora, una 

jove bella que ha perdut un fill, sembla acollir una espècia de monstre salvatge, tot 

tenint cura d’ell, fins al punt de mantenir relacions sexuals. Un ésser poruc i feréstec 

que només tindrà lloc en el cor d’una jove bella.  

 Per últim, i corroborant allò que déiem de la impregnació dels mites en els 

nostres subconscient, farem referència a la frase que observem al conte «Alcoi-Nova 

York» (ALC-NVY) quan la Pilar, sorpresa per les novetats que el seu camp visual podia 

deduir, observava tot aquest reguitzell de persones de grans dimensions que 

l’envoltaven, sense entendre pas el significat d’aquesta estampa: «és clar que no podia 

ser de Lil·liput i la terra de gegants, perquè aquestes coses només passen en la fantasia 

dels contes» (p. 16). El món fantàstic de Gulliver i de Lil·liput manifestava la seua 

presencia davant aquesta descoberta, així com les ogresses dels contes populars, a 

mesura que aquella dona rossa amb unes dents gegantines se li acostava. 

 Una altre punt interessant són les fonts de què beu l’autora a l’hora de crear els 

seus contes. Si hom pot iniciar algunes hipòtesis com per exemple que el relat «Alcoi-

Nova York» (ALC-NVY) te concomitàncies amb el conte «El regressiu» de Manuel de 

Pedrolo perquè un home vell va rejovenint fins fer-se menut i morir quan naix, la pròpia 

Simó s’encarrega d’enderrocar aquesta teoria quan ens comenta que aquest escrit té el 

seu origen amb un relat que no recorda el títol d’Arthur C. Clarke, en el qual hi havia 
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peces que no encaixaven en absolut dins aquell trencaclosques tan ben format.
331

 Com 

també podem deduir que el relat «La màquina de fer petons» (TAG) té un antecedent 

amb el llibre La máquina de fabricar besos (2011)
332

 d’Agnès de Lestrade i Charlotte 

Cottoreau. Així com també el recull de contes Històries perverses i Contes cruels poden 

derivar-se de l’antologia Contes cruels (1883) d’August Villiers de L’Isle-Adam que 

l’escrigué amb més de cent anys de diferència, el 1883. Però tot són hipòtesis.  
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 Mots reproduïts en la conversa mantinguda amb l’escriptora el 22 de març del 2013 
332

 Les baisers de Cornélius (2011) 



412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



413 

 

CONCLUSIONS 

  

És hora de fer balanç. Així, en la nostra anàlisi hem realitzat una recapitulació de 

les teories sobre el gènere del conte i tots els seus components, estudiada des de 

diverses èpoques i punts geogràfics; una exposició de la biografia d’Isabel-Clara Simó 

així com també de les generacions de conreadors del relat breu català al llarg de la 

segona meitat del segle XX, tractant de localitzar-la en alguna d’elles; i, en darrer 

moment, una anàlisi minuciosa i en profunditat dels contes de l’autora, objecte d’estudi 

principal d’aquesta tesi.  

 Segons les paraules de la pròpia autora, recordem que no es considera integrant 

de cap generació en concret, ni la dels setanta, ni la dels huitanta, com hem repassat 

anteriorment. Però, una vegada analitzada la seua trajectòria contística, podem afrimar 

que els relats breus de l’autora exemplifiquen el canvi social, urbà i d’idiosincràsia dels 

individus, catalans i valencians, plasmat en la narrativa dels anys vuitanta i posteriors. 

En aquests anys l’autora inicia i consolida la seua producció literària, publicant les obres 

amb les influències de les renovacions estilístiques dels narradors catalans dels anys 

setanta, amb qui mantenia contacte fluïd a propòsit de la revista Canigó, i evolucionant 

els anys posteriors, tot conreant els gèneres narratius policíac, fantàstic, històric i eròtic, 

que havien eclosionat als anys vuitanta.  

 Així, centrant-nos en la trajectòria literària de l’autora, més concretament en els 

relats breus, hem observat una evolució sistemàtica pel que fa al llenguatge i a la 

temàtica tractada en ells. Els primers relats, aquells que comprenen els reculls És quan 

miro que hi veig clar (1979) i Bresca (1985), manifesten una preocupació latent per 

l’estat de la llengua i de la cultura catalana a partir dels esdeveniments històrics i 

polítics que esquitxaven la societat d’aleshores. A més, en aquesta primera etapa, els 

escrits de l’autora desprenen un llenguatge bastit amb construccions que deriven cap a 

la filosofia i els raonaments de la lògica, branca de la qual prové l’autora, tot allunyant-

se mínimament de l’oralitat que tant la caracteritza.  

A mesura que proliferen les obres i els relats breus de Simó, l’experimentalisme 

en la forma i en la temàtica pren rellevància tot confirmant que l’obra de l’autora està en 

contínua evolució. Els punts centrals d’una segona etapa com a contista se centren en la 

fixació de les històries focalitzades en personatges femenins, tot adoptant un to 
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reivindicatiu que complementen els escrits assagístics feministes i independentistes que, 

paral·lelament, va publicant. Amb Històries perverses (1992) i Perfils cruels (1995), 

Simó tracta d’oferir al lector el vessant més colèric i inconformista, ja que escriu tota 

una sèrie de relats que pretenen mostrar les petites crueltats que diàriament posen en 

marxa els humans sense aconseguir cap benefici, ressaltant, sobretot, la perversitat 

femenina. Amb Dones (1997) Isabel-Clara Simó assoleix el zenit com a contista, alhora 

que va deixant arraconades les preocupacions sociolingüístiques que havíem presenciat 

en anys anteriors, donant pas a un retaule molt variat de dones lluitadores i 

menyspreades per situacions d’allò més quotidianes. Així, Alcoi-Nova York (1987) 

representa l’obra pont d’ambdós cicles, dins la qual observem un gust per començar a 

fer provatures amb el gènere, ja que en ella observem relats que freguen l’insòlit i el 

meravellós, el costumisme, la bogeria o la violència de gènere. Però hi ha un conte, 

«Plaer de dona», que va deixant les primeres pistes del to que adquiriran els relats 

posteriors, enalitnt la figura del sexe femení i ridiculitzant la del masculí. En aquesta 

segona etapa observem una gran diversitat de veus narratives i una multiplicitat 

estructural en els relats breus de l’autora que certifiquen les contínues experimentacions 

que Simó realitza als seus textos.  

 Finalment, podem concretar que, en aquest procés evolutiu, diferenciem una 

tercera i darrera etapa que s’inicia el 2010 amb la compilació Homes. L’autora, 

assumeix el repte de posicionar-se en l’altra cara de la moneda, incloent un nombre 

destacat de relats que deixen despullats els pensaments masculins davant les situacions 

diàries que els envolten. Tot i que continuem observant un gust per reivindicar la figura 

femenina, Simó tracta de mostrar al lector tot un mosaic de mascles d’allò més variat 

que demostren, entre d’altres aspectes, les febleses i les ridiculeses més atàviques que 

els caracteritzen, per tal d’entendre millor i servir de contrarèplica als relats femenins de 

la segona etapa. El 2014, amb Tota aquesta gent, l’autora ofereix un altre tapís, en 

aquest cas d’esdeveniments casolans més en comú amb el món urbà i tecnològic en què 

vivim, tot perllongant l’experimentalisme en els relats breus, ja que podem observar 

relats fantàstics, històrics i satírics dins un recull d’allò més heterogeni. Un punt crida 

l’atenció en aquest darrera antologia, la focalització sobre els personatges ancians i el 

reflex del patetisme que els aclapara en una societat implacable, potser influenciat per 

l’entrada en anys de l’autora. Un recurs que ja vam observar el 2004 amb el recull 

Angelets, que esdevindrà una compilació de relats balsàmica i refrescant en la seua 
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trajectòria, ja que Simó ens oferia un conjunt de xiquets caracteritzats per la una terrible 

innocència.  

 Un altra conclusió que es desprén d’aquest treball quant a la trajectòria i 

evolució de l’autora en els relats breus és aquella que fa referència a la relació tan 

estreta que mantenen amb les novel·les. Exemplificarem aquesta hipòtesi confirmant 

que el relat «Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM) recorda molt a 

Júlia (1983), sobretot per l’enaltiment d’una jove diferent a la resta dins un context 

industrial d’inicis de segle XX en un poble del País Valencià. Així com també té 

reminiscències de la novel·la el relat «Demà demanarem» (BRE), també situat a la 

comarca de l’Alcoià en una època industrial convulsa, tot exposant les 

complicadíssimes situacions laborals dels treballadors. A més, fixem-nos que la 

novel·la i els dos relats esmentats estarien inclosos dins els primers anys de trajectòria 

de l’autora, en aquella que hem classificat com a primera etapa, tot estretint els vincles 

entre tots tres.  

 Però hi ha més punts en comú, com ara el gust per descriure els protagonistes 

femenins de procedència asiàtica que han patit una infantesa terrible com ara la Rosario 

del relat «El suquet de peix» (PC) i la Wing de la novel·la Un tros de cel (2012); o la 

descripció d’uns xiquets que pateixen la situació de tenir germans autistes com l’infant 

del relat «Redacció» (ANG) i el narrador-protagonista de la novel·la El meu germà Pol 

(2008); o el relat «Desarrelament» (HOM) que s’assembla molt a l’obra de teatre de 

l’autora La visita (2012), ja que en ambdues existeix un viatge sense fi dels fills, a 

l’estranger, i uns protagonistes ancians que s’han vist abandonats a la seua sort.  

També algunes situacions concretes recorden escenes de novel·les de la pròpia 

autora, com ara la confessió de secrets en la sala d’espera d’un quiròfan a una 

desconeguda, per part de la protagonista del relat «―T’estimo, Leonor‖» (DON), que 

també s’hi esdevé durant un part a El gust amarg de la cervesa (1999); o l’observació a 

l’exterior d’un personatge minusvàlid des de la finestra de la seua cambra observat al 

relat «Esborra aquest e-mail» (ANG) i la mateixa obra anterior; o l’exquisidesa culinària 

del relat «Amanda», quan el malalt s’ingereix els seus testicles, element antropofàgic 

observat també amb el Blai de l’obra El caníbal (2007); o, fins i tot, amb 

l’enamorament destructiu de la propietària de l’estanc del relat «La ganivetada» amb el 

seu lladre que desembocarà en una tragèdia, així com ocorre amb altres enamoraments 



416 

 

fatals esdevingut, per exemple, a la novel·la La salvatge (1994), en la qual Joaquim 

enfolleix amb la visió de la jove Dorothy. Així, tots aquests exemples ens confirmen la 

simbiosi perfecta i la complementació que molts relats breus tenen de les novel·les de la 

mateixa autora, i viceversa.  

Pel que fa a les fonts que han nodrit la figura literària de Simó, així com 

esmentàrem en la introducció a propòsit d’una conversa amb ella, podem fer referència 

a una gran quantitat d’autors de diversos territoris i èpoques que, d’alguna manera, han 

contribuït a l’hora de modelar els contes de l’autora. Recordem que, segons les seues 

paraules, l’Scott Fitzgerald és l’autor que més l’ha marcat a l’hora de donar forma als 

relats, tot confirmant l’atracció que l’autora manté cap als escriptors nord-americans de 

la primera meitat de segle XX, com ara William Faulkner, Ernest Hemingway i els 

conreadors del conte policíac com Dashiell Hammet o Patrícia Highsmith. D’aquesta 

darrera autora destaquen les influències exposades als relats dins dels quals apareix el 

mulitperspectivisme narratiu, com ara «Melodrama alcoià» (BRE), en el qual els ―bons‖ 

i els ―dolents‖ van circulant per l’obra constantment trencant els cànons del gènere. Pel 

que fa a les lletres catalanes, l’autora considera essencials en la seua formació autors 

com Pere Calders, del qual intenta imitar el to màgic que ambienta els seus relats, 

Joaquim Ruyra i Víctor Català, de qui tractarà de reproduir amb similitud l’element 

violent i truculent en escenaris rurals, com en el relat «De tant que et vull, et trec un ull» 

(BRE). Amb autors més actuals Isabel-Clara Simó presenta algunes semblances amb el 

Quim Monzó, tot i que ella intenta impactar més i desvetllar menys i ell més bé el 

contrari. No podem oblidar tampoc el Josep Pla, de qui Simó se sent totalment atreta, 

sobretot per l’adjectivació precisa amb què dota els seus escrits i, evidentment, el Joan 

Fuster, que esdevé el pare intel·lectual en la formació de l’autora i de qui, excavant a 

fons s’hi observen petges.  

A més, podem afegir-ne altres, com l’element inquietant tan característic del 

Roald Dahl, a qui Simó també manifesta gran admiració; l’existencialisme de Jean-Paul 

Sartre que arrodoní el seu ideari filosòfic; les teories i crítiques de Geroge Steiner; la 

dramatúrgia d’Eugene O’Neill; o el trencaclosques imaginari de les obres d’Arthur C. 

Clarke, tret observat al relat de l’autora «Alcoi-Nova York», que encapçala el recull 

dotat amb el mateix títol.  
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 Així, el gènere del conte és entès per l’autora com un colp de vista que 

representa un univers en unes poques línies. Simó, en tot moment, ha sabut 

desenvolupar-se dins d’ell, tot i que sempre ha confessat que el relat breu esdevé 

infinitament més complicat de bastir que les novel·les. Un dels aspectes que contribueix 

a aquesta hipòtesi és el fet de saber administrar la informació al lector i d’oferir un 

element sorpresiu que irrompa amb força i el desconcerte sense miraments. De fet, tot 

conreador del gènere contístic, així com fa Simó, ha de dosificar les referències 

informatives utilitzant amb mestressa els recursos deíctics tot construint una estructura 

molt precisa, en què, mot rere mot, i, paràgraf rere paràgraf, tinguen una connexió 

manifesta. Així, l’autora acabarà establint un pacte amb el lector a través del to que li 

done a l’escrit, fet que, segons confessa, és allò més difícil d’aconseguir. Per això, com 

hem comentat en l’anàlisi, la diversitat narrativa i la precisió del clima que ofereix als 

relats breus tractaran de cercar els punts dèbils d’un lector que reaccionarà, en molts 

d’ells, amb una sensació d’impacte i d’intensitat emocional, objectiu que anhela veure 

assolit l’autora.  

 La novel·la, a diferència del conte, exigeix un procés creatiu llarg que pot anar 

variant a mesura que va confeccionant-se. El relat breu, segons Isabel-Clara Simó, passa 

per davant dels escriptors i s’ha de saber agafar en un moment precís. O es té, o no es té. 

Si es té, es gaudeix com un xiquet amb un caramel. Si s’ha tingut i es deixa de tenir-lo, 

en aquell moment és un conte mort. L’autora ens confessa que en té molts de contes 

morts, dels quals no ha sabut dotar-los d’un to i d’una estructura adequada que 

arredonisca l’escrit. Per contra, alguns que ha sabut agafar a temps han sortit disparats 

perquè la idea ha casat a la perfecció amb un punt de vista i una tonalitat encertada. En 

conseqüència, Isabel-Clara Simó exerceix de titellaire amb els seus relats breus, ja que 

com molts narradors contemporanis a ella, manipula el text per a fer provatures 

estilístiques que actuen d’evolució en el seu propi esquema estilístic.  

D’igual manera, podem veure la diversitat de formes d’alguns dels seus relats 

breus. Per una banda, aquells que estan dividits estructuralment en tres parts ben 

diferenciades, com ara «Faula» (PC), «Mitjons tirats per terra» (HOM) o 

«Desarrelament»; per l’altra, els que es divideixen en dues, com «M’agrada el teu pèl de 

barba» (HOM), «Què has fet aquest estiu» (HOM), «La fi del món» (HOM) o «Es 

regala pis» (TAG), entre d’altres. Però Simó també realitza provatures amb la forma, ja 

que ens ha presentat contes dividits en capítols, simulant una novel·la, com ara 
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«Engruna de res» (EQM) en què cadascun d’ells adopta una forma diferent a l’altra: 

cartes, monòlegs, text visual, diàleg i flashbacks. També existeixen contes que recreen 

l’escriptura dels infants en forma de redacció, com ara «Què has fest aquest estiu» 

(HOM) i «Redacció» (ANG); contes teatrals, com «El naixement de Gorgona» (BRE); 

faules, com ara «HIIHNIIH» i «Faula» (PC); contes epistolars, com «Rosina, ―my 

Darling‖» (HP), «Carn» (HP), «Esborra aquest e-mail» (ANG) o «Desarrelament» 

(HOM); contes amb multiperspectivisme narratiu, com ara «Desig de desig» (PC), 

«Passa-t’ho bé, Reme» (DON) o «M’agrada el teu pèl de barba» (HOM); o contes que 

combinen diàlegs amb monòlegs interiors, com ara «La taula set» (DON). El llistat 

d’exemples podria ser molt més llarg, però pensem que queda demostrat amb escreix 

que, per a l’autora, el conte és un gènere que li serveix per a experimentar i per a oferir 

noves formes comunicatives que tracten continguts concrets.  

 Un altre punt que té a veure amb l’estructura formal del relat i que ve a 

confirmar aquesta espècie de provatures amb què Simó dota els seus escrits és l’anàlisi 

dels seus títols.
333

 Si observem primerament els que encapçalen els reculls, ens adonem 

d’aquesta diversitat des dels inicis com a escriptora, ja que És quan miro que hi veig 

clar, recorda molt un vers de J. V. Foix del 1953, quan l’artista compongué un poema 

anomenat ―És quan dormo que hi veig clar‖, una obra de caire surrealista que evoca els 

colors i les formes amb recances polítiques i identitàries barrejades amb el món dels 

somnis, temàtiques que podrien caracteritzar la primera part de la narrativa breu de 

l’autora. Però també observem el to irònic a propòsit del títol del recull Angelets, la 

brevetat màxima als títols Dones i Homes, o la combinació d’escenaris geogràfics que 

plasma el viatge d’un dels protagonistes principals del recull Alcoi-Nova York.  

 Però la diversitat més ocurrent comprén els títols que encapçalen els contes. 

Hem observat un títol llarg de caire informatiu, en un relat escrit per un personatge-

historiador al relat «Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria» (EQM); títols 

que avancen informació com «Melodrama alcoià» (BRE), «Fobofòbia» (HP), «Al 

metro» (DON) o «La bicicleta groga» (HOM); títols geogràfics, com ara «Kreuzberg» 

(HP) o «Alcoi-Nova York» (ALC-NVY); títols d’escenaris concrets, com ara els noms 

de bars «El bon suís» (DON) o «L’Atómico» (HOM); títols irònics, com per exemple 
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 Recordem els mots citats d’Ezama Gil (1992: 97) a la primera part de la investigació, en què 

assegurava que el títol funciona com a element anticipador del relat, tot i que té la funció d’identificar un 

text front a d’altres.   
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«Amor de mare» (DON), «El pes de la cultura» (HOM) o «On anirem a parar?» 

(HOM); títols contundents, com «Grassa» (ANG) o «Desarrelament» (HOM); títols 

amb anglicismes o gal·licismes, com «Nike-air» (DON), «Aniquilation» (ANG) o «Le 

cirque de la terre» (TAG); títols que poden despertar una certa polèmica, com és el cas 

«La desgràcia de ser home» (HOM) o «No m’agrada la meua dona» (HOM); títols 

alliçonadors, com aquell que resa «Penseu bé què demaneu: us ho podrien concedir» 

(HOM); títols amb doble connotació, com «La glòria»; o títols que afegeixen algun 

element mític o metaliterari, com ara «El naixement de Gorgona» (BRE), «El somni de 

Plató» o «La felicitat d’Èdip» (BRE).  

 A més, hem pogut corroborar la linealitat estructural que segueixen els relats 

breus de l’autora fins arribar al punt final en què tota aquesta muralla bastida semble 

ensorrar-se violentament. Simó, com a gran admiradora dels contistes que deixen com a 

feina al lector la imaginació del final, conrearà aquest estil amb bastant fluïdesa, tractant 

de confondre’l i de sorprendre’l. Ho veiem en relats com «Alcoi-Nova York» (ALC-

NVY), «Illia» (HP) o «La frontera» (TAG), entre altres. En aquest darrer relat, el 

protagonista-narrador finalitza l’escrit amb aquesta pregunta: «què passa a la resta del 

món quan canviem o quan simultaniegem les nostres cases, la d’en Ramon i la meva?» 

(p. 173). Una qüestió que el lector haurà d’elucubrar. Així, Isabel-Clara Simó ha 

manifestat en moltes ocasions la debilitat que professa cap a aquells lectors exigents, 

que tinguen un ideari literari format a través de moltes lectures anteriors i que sàpiguen 

escollir allò que vulguen llegir, tot gaudint i recreant-se amb aquests nous escrits.  

Però, si hi ha un tret que la caracteritza respecte a la disposició dels seus relats és 

el fet d’oferir un final impactant, moltes vegades cru, que astore el lector i que no el 

deixe indiferent. Un impacte que ha vingut precedit per poques pistes evidents, ja que és 

l’autora sembla ser una gran defensora de desvelar poc i de commocionar molt. No hem 

d’oblidar els finals tan frenètics esdevinguts en alguns relats com «Tu sí que m’estimes, 

oi que sí?» (ALC-NVY) en què un telèfon sona avançant la tragèdia deduïda 

anteriorment, ja que un xiquet ha tallat el cable de fre del cotxe del seu pare; o el terrible 

final del protagonista del relat «Amanda» quan se’ns relata el moment que cau per la 

finestra i expulsa un darrer crit esgarrifós que no encaixa amb la història; o els finals 

traumàtics dels relats «Carn» (HP), en què es descriu amb tota mena de detalls 

l’autotortura del protagonista; o «―Beatus Ille‖» (HP) que deixa corglaçat el lector amb 

un suïcidi d’allò més sanguinari i inesperat. En aquest punt, doncs, observem el rebuig 
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de l’escriptora pel conreu d’una literatura blana, tova i simpàtica. Per contra, Simó és 

una autora que presenta els personatges i comença a soltar-los bufetades per tal de 

situar-los en situacions compromeses. És cruel i visceral amb ells, així com també ho 

feien dues predecessores seues: Víctor Català i Mercè Rodoreda.  

 Pel que fa a l’estil, Isabel-Clara Simó sempre ha manifestat la voluntat de trencar 

motlles i esquemes preestablerts per tal d’oferir unes possibilitats noves a través del 

conte com a màxima expressió de la seua literatura. De fet, l’autora crea una amenitat 

que no està renyida amb l’experimentació, així com hem observat perpètuament des de 

la primera de les seues antologies, És quan miro que hi veig clar (1979), quan 

presentava relats avantguardistes i trencadors dotats d’un gran atractiu. L’autora esdevé 

creadora d’un món original i alternatiu plasmat als seus contes. Però per tal de crear 

aquest univers segueix amb molta disciplina tota una sèries de conceptes que a 

continuació detallarem. El primer aspecte remarcable del seu estil és que estem davant 

d’una escriptora monolingüe, ja que només escriu en català, la llengua que va mamar 

des de la infantesa, tot i que comença a conrear-la en els seus anys universitaris. En 

segon lloc, observem una precisió i una preocupació per la disposició de cadascun dels 

mots utilitzats en la concreció dels seus escrits, fet que remarca la transcendència de la 

fase de pre-escriptura, de relectura i de reelaboració lingüística, ja que Simó ha destacat 

en diverses ocasions que els textos s’han de corregir i reescriure constantment, sense 

límit.  

 Seguint amb el fil anterior, Isabel-Clara Simó ha deixat caure unes tasques 

obligatòries que ha de seguir un bon escriptor. Per exemple, una condició indispensable 

que l’autora porta al màxim extrem, és la documentació.
334

 Ho hem pogut observar amb 

claredat amb l’anàlisi d’alguns relats breus, com el de «Kreuzberg» (HP) en què 

detallava minuciosament la geografia, la climatologia i el cromatisme dels carrers 

berlinesos, així com els costums familiars de les classes poderoses de la capital 

alemanya. Però també amb novel·les com Júlia, El mossèn o El caníbal,
335

 en què ha 
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 Vicent Usó, en el seu estudi, defineix la documentació com «el procés que procura a l’escriptor aquella 

información de caràcter contextual que necesita un relat per a ser escrit. Aquesta informació pot incloure 

fets i utillatge històrics, detalls tècnics, peculiaritats geogràfiques, variants lingüístiques, costums, i en 

general tots aquells aspectos que l’escriptor bé no coneix o bé no domina amb suficient profunditat» 

(USÓ, 2017: 23). Isabel-Clara Simó se n’ocupa sempre tant de la documentació prèvia, com de la puntual 

que exigisca cadascun dels seus escrits.  
335

 L’autora ens ha confessat alguna de les anècdotes a propòsit de la farrugosa documentació d’aquesta 

novel·la a través de les diverses visites a escorxadors, tot entrevistant els encarregats, els quals tractaven 

d’explicar amb cura els procediments d’esquarteració dels animals, escenes no molt agradables per a ella.  
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necessitat documentar-se durament per tal de bastir les seues obres. Una altra obligació, 

és la dedicació absoluta als seus contes, i a les antologies, ja que tot escriptor que 

publica un llibre de relats breus, ha de procurar que hi haja una unitat, o bé temàtica, o 

bé rítmica, o bé textual. Del tipus que siga, ja que agafar contes de diversos calaixos i 

juntar-los manifesta un empobriment del gènere. Així ho deixen palés alguns dels 

reculls de l’autora com Angelets (2004), Històries perverses (1992), Dones (1997) i 

Homes (2010) que conformaran una unitat ben agrupada. 

 Tot seguit remarquem un dels objectius literaris i estilístics de l’autora en la seua 

narrativa breu: la pretensió de crear un clima inquietant, sense fer por. No causa més 

terror el fet d’ensenyar més cadàvers i sang, sinó el fet alarmant i inquietant, així com 

feia Lovecraft, un dels referents de l’autora. Aquest aspecte és fonamental per tal de 

mantenir intacta l’atenció del lector, però és una tasca complicada per a l’escriptor, 

sobretot, si es pretén que cadascun dels relats siga totalment diferent de la resta, així 

com li ocorre a Simó, una autora que, en tot moment, té en el cap la connexió que ha 

d’establir-hi amb el lector, facilitant l’accessibilitat als seus textos a través de l’estil. 

Amb aquest objectiu l’autora conrea una escriptura que, segons les seues paraules, mira 

cap a fora, observant atentament tot el que l’envolta, i creant ficció pura sense escriure 

històries reals, tret de les seues novel·les Júlia, El mossèn o L’amant de Picasso, les 

úniques amb certes remarques biogràfiques. És per això, que intenta crear històries 

inventades, desestimant aquelles que li hagen ocorregut, o contat, tot i que 

ocasionalment les idees brollen de les experiències vitals. Així, observem que l’autora 

és racionalista de pedra picada, que plasma en els seus escrits l’observació de la realitat 

i la verificació d’uns resultats que amb el pas del temps ha anat estudiant. Com a 

exemple, afegim el relat «Le cirque de la terre» (TAG) que esdevé una comparació 

burlesca de la societat catalana actual equiparant-la amb els elements que composen un 

circ; o el relat «La foto» que recrea àcidament la corrupció i la manipulació de diversos 

cossos de la política i de la seguretat de l’estat; o «HIIHNIIH» que, a través de la faula, 

intenta evidenciar la dificultat dels joves per a relacionar-se amb tota mena d’individus 

a causa de les convencions socials que pesen com una llosa.  

 Així, Isabel-Clara Simó es presenta com una escriptora metòdica, que necessita 

escriure diàriament sense cap tipus d’excusa, condició sine qua non que la 
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caracteritza.
336

 És per això que, com diu la pròpia autora en la mateixa conversa, el fet 

d’escriure allò que s’hi pensa en tot moment esdevé normalment un desastre i, per tant, 

cal conrear una escriptura continuada i disciplinada com a garantia que ajude a assolir 

una bona tècnica literària. A més, l’escriptora ens ha manifestat la disconformitat 

respecte a la inspiració. Per a ella, els fruits es troben quan es porta molt de treball a 

l’esquena, és a dir, quan s’ha treballat molt en la literatura, escrivint i borrant, educant el 

cervell escriptor i conreant una tècnica estimulada per les fonts que l’han alimentada.  

Observem, doncs, que totes aquestes tasques tenen el propòsit d’assolir 

l’objectiu del que Natasha Leal
337

 denominava efecte d’immediatesa, amb el qual creava 

vincles indestructibles amb el lector. Amb aqueste efecte, l’autora tracta de colpir-lo 

mitjançant el trencament de la linealitat dels seus escrits, així com també del seu estil, ja 

que atenent a la gran diversitat de les noves formes comunicatives que la caracteritzen, 

es pot considerar conreadora d’un estil molt personal i indefinible.  

Analitzant els trets generals que caracteritzen els contes de l’escriptora i, 

centrant l’atenció en la temàtica, podem afirmar que els relats de Simó no són mai 

contes purs, sinó que combinen en el seu interior tota classe d’aspectes eròtics, històrics, 

fantàstics o policíacs barrejats sempre amb un denominador comú: la reflexió 

psicològica que desprenen els seus protagonistes. L’escriptora sempre ha manifestat que 

mai utilitza la ficció per tal de plasmar la seua ideologia. De fet, mai escriu contes (o 

novel·les) patriòtics, perquè per a això està l’assaig. Mai escriu contes feministes, 

perquè també està l’assaig. Però si s’escarba i es furga una mica, allà hi és. Al fons del 

text, com en el punt més fons de la piscina. Allà hi és el patriotisme i el feminisme que 

defineixen l’autora. Per exemple, al relat «Plaer de dona» (ALC-NVY), Simó no té la 

intenció de fer apologia de cap aspecte, però la crítica l’ha considerat un conte feminista 

i, de fet, l’han editat en algunes compilacions que segueixen aquesta línia temàtica.  

Els contes de l’autora ofereixen la irradiació de les formes psicològiques més 

característiques dels éssers humans com ara la por, la felicitat, la impotència, la 

perversitat, la violència, la vanitat, la innocència, la imaginació, la memòria, la ràbia, el 

plaer, etc. Uns relats inscrits dins la literatura psicologista, dins la qual els protagonistes, 

externs a l’autora, esdevenen el centre d’atenció de la història i creen un univers propi 

                                                 
336

 Conversa amb l’escriptora el 22 de març del 2013. 
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 Vegeu l’article de Leal «Els contes d’Isabel-Clara Simó» (2000: 17). 
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mitjançant la seua visió crítica i íntima. Com a impulsors d’aquests relats observem 

elements antagònics inherents a la condició dels humans com ara la tristesa i la felicitat, 

la innocència, la perversitat, la impotència o la vanitat, els quals ajuden a traçar el perfil 

psicològic dels personatges de Simó. Perquè l’objectiu principal de l’autora és estudiar 

els comportaments dels individus, tot sacsejant-los i movent-los per la realitat que els 

envolta.  

Ara bé, a banda de tractar altres matèries, tots els focus apunten cap una direcció 

bastant recurrent, l’estudi de la condició de la dona en la societat contemporània, 

destacant-ne les injustícies i els elements trencadors i inconformistes que la 

caracteritzen i que tanta dificultat presenten a l’hora de veure la llum, així com també la 

vitalitat que moltes d’elles presenten en una etapa generacional concreta com és la 

vellesa. Per aquesta raó, les relacions en parella es presenten com un vincle decadent i 

turmentador que esclavitza tots dos membres, tot i que l’implacable assetjament de la 

solitud també martiritzarà les protagonistes. Una solitud que incomunica l’ésser humà, 

que el desubica i l’expulsa de la societat i l’empenta a una bombolla inexplorada i 

emmurallada que els faran decantar-se per l’estima, una emoció a la qual ès fàcil 

d’adaptar-se. Es desprén doncs, una reflexió bastant pessimista de les condicions dels 

humans dins el context urbà que els acorrala. Ara bé, Isabel-Clara Simó pretén també 

allunyar-se dels estereotips, tot trencant els esquemes establerts al taulell des dels inicis 

de la partida entre lector i escriptor, així com hem comentat anteriorment. D’aquesta 

manera ho fa als relats «Kreuzberg» (HP), «Amanda», «Illia» (HP) o «Amor de mare» 

(DON), entre d’altres, en els quals, les actuacions de les seues respectives protagonistes 

han truncat les expectatives del lector i l’han impactat cridanerament.  

Per tant, un eix central, tant pel que fa als relats breus com a les novel·les de 

l’autora, és la problemàtica latent dins la convivència de les parelles, derivades totes 

elles a la decepció, a la derrota o al fracàs més absolut, provocada, entre d’altres 

aspectes pel conflicte de l’assoliment d’una llibertat individual difícil de compaginar 

amb l’altre membre de la parella. L’opressió, els gels i la concepció de propietat, a 

vegades obsessiva, d’un dels components del vincle, o dels dos, accentuaran el final 

caòtic que els assetjarà, tot plasmat amb fluïdesa en les línies dels escrits. Així, Isabel-

Clara Simó detesta fervorosament la condició de víctima que molts individus 

s’autoimposen, sobretot les representants del bàndol femení, moltes vegades sotmeses a 

tiranies i sense cap acte de reacció per la seua part, fet que també distingeix la generació 
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d’escriptores amb les quals s’identifica com Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig o 

Maria Antònia Oliver, entre d’altres.  

 Un altre punt temàtic remarcable en els relats breus de l’escriptora és el gust de 

plasmar als escrits els vincles que l’uneixen amb les diferentes manifestacions 

artístiques, tot confirmant la reflexió que s’hi desprenia a propòsit dels escrits de no 

ficció inclosa dins la Memòria de Llicenciatura del 2012. A Simó li agrada introduir 

elements artístics en les seues obres, en especial la música, perquè l’ha mamada des de 

petita, però també de la pintura perquè en la maduresa, confessa, que està aprenent a 

entendre-la. Es tracta d’una escriptora capriciosa amb la bellesa, amb la lucidesa i amb 

les connotacions positives que es desprenen d’elles, així com hem observat als relats 

«Penseu bé què demaneu: us ho podrien concedir» (HOM), «On anirem a parar? 

(HOM)» o «Kreuzberg» (HP), però també a les seues novel·les com ara El mas del 

diable (1992), La salvatge (1994) o L’amant de Picasso (2015).  

 Com hem pogut deduir, Isabel-Clara Simó manifesta l’objectiu d’aconseguir 

provocar sensacions en el lector, reflectint emocions i furgant en les misèries que 

descriuen l’ésser humà. Tenint en compte aquesta hipòtesi, observem trets molt puntuals 

que desprenen els relats i que configuren la seua figura d’escriptora. Així, detesta la 

hipocresia i la mentida, fet que entrebanca l’agilitat en tot tipus de relacions. Cerca 

constantment la llibertat personal dels individus, tot denunciant situacions injustes i 

reivindicant els elements opressors, com per exemple la rebel·lia a la resistència 

lingüísticosocial que ha patit la llengua catalana o la repressió dels homosexuals. 

Reclama el lloc de la dona en el món cultural, així com també la desaparició de la seua 

invisibilitat. Recalca el forçós final marcat pel destí, del qual els humans no poden fugir. 

I, sobretot, expressa la violència, moltes vegades gratuïta i injustificable, com a punt 

canalitzador de totes i cadascuna de les seues obres literàries. Una violència manifestada 

des de totes les òptiques possibles: física, moral o psicològica, a través de les paraules i 

dels fets més punyents i impactants, a vegades amagats sota un vel inofensiu però, com 

comenta Joan Josep Isern amb una metàfora que creiem molt plàstica, «carregats amb 

bala» (ISERN, 2006: 11).
338

 

 Pel que fa als elements autobiogràfics en els relats breus de Simó, cal esmentar 

que bona part dels seus contes (i novel·les) sorgeixen a partir de les experiències 
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viscudes, tot i que hem corroborat aquells mots pronunciats en infinitat d’ocasions per 

ella, els quals feien referència a la voluntat de no retratar la gent que l’envolta i de no 

oferir trets autobiogràfics al lector. Segons les seues paraules,
339

 mai ha escrit cap 

novel·la ideològica, cap de feminista, ni cap independentista, però, com déiem abans, 

els lectors sí que identifiquen les obres com a representatives d’aquesta temàtica. Així, 

en les seues obres narratives mai dóna cap pista sobre la seua biografia, però 

escorcollant, trobem elements que tenen molt a veure amb les seues experiències vitals, 

fet que possibilita la confusió entre vida i obra. No oblidem un dels relats que desprén 

més paral·lelisme a la seua trajectòria com a escriptora: «Un autobús i un vellet per 

càpita» (EQM), protagonitzat per un grup d’escriptors catalans, un d’ells valencians, 

que debaten sobre la seua condició, sobre el paper dels correctors, o sobre la influència 

dels mitjans de comunicació. Tampoc oblidem altres aspectes més geogràfics i 

tradicionals, com aquells analitzats al relat «Em dic Jaumet!» (EQM) que descriu amb 

minuciositat la ciutat natal de l’escriptora, Alcoi, així com els seus trets gastronòmics, 

tradicionals i lingüístics més destacats. Com també ocorre al relat «La frontera» (TAG) 

que, tot i tractar-se d’un relat de caire fantàstic, transcorre en una casa colonial de 

l’Ametlla del Vallès, lloc de residència de l’autora durant una etapa significativa de la 

seua vida. També, si filem prim en la seua biografia, observem la Pilar del relat «Alcoi-

Nova York» (ALC-NVY) que manifesta paüra a l’hora de tornar a Alcoi després de 

molts anys lluny d’aquesta ciutat, ja que s’hi casà amb un home ric i foraster, accentuant 

el disgust dels pares, fet que recorda l’aspecte biogràfic de Simó relatat en aquest 

treball. O el relat «On anirem a parar?» (HOM) el qual narra les constants lluites que les 

dones artistes han hagut de patir a causa de vanitosos lletraferits que no accepten la 

modernització social, fet que recorda el litigi de caire semblant que ha patit l’autora al 

llarg de tota la seua trajectòria. O diversos casos més puntuals i concisos, com ara els 

gustos artístics d’alguns personatges,
340

 les expressions idèntiques als que ella 

pronuncia, les maneres de reaccionar davant de les circumstàncies adverses, i un llarg 

etcètera d’empremtes. Per tant, observem que en la seua narrativa breu hi ha contes que 

narren aspectes autobiogràfics, però literaturitzats.  

Ara bé, de tot aquest grup de relats, destaquem el conte «Alcoi, any cinquanta», 

l’escrit més costumista i autobiogràfic de l’escriptora, ja que, relatat en primera persona, 
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 Com per exemple l’encisament d’Amanda, una de les protagonistas del relat «L’intocable» (HP) quan 

escolta una sonata de Bach, fet que també delecta la Isabel-Clara Simó escriptora.  



426 

 

ofereix referències a aquesta època de la infantesa, caracteritzada per una felicitat 

esmunyedissa i ambientada amb tota classe d’elements dotats de sinestèsia, ja que, per a 

l’autora, l’oïda amb els sons musicals i els silencis, i la vista a través dels ulls esdevenen 

els dos sentits més importants dels humans i els més analitzats en la seua narrativa. De 

fet, Simó té la destresa de narrar el que parlen els ulls, així com també el que desprenen 

d’emocions o de perversitat a través del seu cromatisme.  

 Pel que fa a les veus narratives, un dels punts remarcables de la narrativa breu de 

l’autora és, sens dubte, la focalització en primera persona. Tot i que reconeix que amb la 

tercera se sent més còmoda perquè amb ella assoleix un esperit més crític d’allò descrit, 

és amb la primera on la veu i els pensaments dels personatges s’hi despullen amb més 

força i claredat. Tot i això, alterna entre ambdues sense perdre en cap moment la 

versemblança dels narradors, encara que l’autora destaca especialment per conrear l’ús 

del narrador homodiegètic, aquell que s’identifica amb el personatge, tot consolidant un 

altre dels pactes establerts amb el lector en aquesta relació tan negociada des del 

moment que aquest inicia el procediment de llegir les seues línies.  

 Tot centrant-nos en l’estudi dels escenaris genèrics conreats en els contes de 

Simó, observarem una mateixa tònica: la casa esdevé un espai íntim, segur i desfogador 

en contraposició dels perills i dels sobresalts que ofereixen els carrers salvatges de la 

ciutat. Aquest punt tracta de corroborar la feblesa relativa que ofereix l’ésser humà, 

estimbat en un estat de submissió respecte a les modes socials. El medi urbà, doncs, 

generarà tota una sèries de tensions persistents a l’individu que li barraran el pas i li 

dificultaran una evolució regular. De manera que, la combinació d’escenaris angoixants, 

barrejats amb la utilització de la primera persona narrativa, formaran un còctel escaient 

per tal que els protagonistes declaren les seues preocupacions a un lector que actuarà 

com a voyeur d’aquestes incomoditats. 

Es tracta doncs d’un realisme psicologista monopolitzat pràcticament per l’urb 

de Barcelona i la petita ciutat d’Alcoi, les entranyes de les quals seran el marc de 

referència que encaminarà la forma de vida dels protagonistes dels relats de l’autora, tot 

confirmant la seua comoditat per tal de moure’s dins aquest terreny, tan conegut i tan 

examinat amb minuciositat en el seu dia a dia. L’objectiu, doncs, serà aquell de reflectir 

la realitat més pròxima al lector a través dels personatges, ja que, a partir de situacions 

d’allò més quotidianes, s’engegarà un mecanisme en el conte que donarà inici a la crisi 
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interna del protagonista que tractarà de solventar-la defugint de les ajudes que va rebent 

d’altres personatges, a qui considera enemics, tot corroborant el canvi d’òptica que 

s’esdevingué al segle XX.
341

 Amb aquest panorama desolador, la solitud i la inseguretat 

seran unes constants que caracteritzaran el tarannà del personatge urbà i cosmopolita 

dels relats de l’autora. 

Detenint-nos en la figura dels personatges, Isabel-Clara Simó evita assíduament 

la definició directa dels mateixos. Ara bé, amb comptagotes va oferint al lector pistes 

que acabaran d’arredonir-lo, com ara la manera de parlar, la manera de pensar, de 

gesticular, de vestir... entre d’altres aspectes. Es tracta de donar senyals, no de fer 

definicions. Estadísticament, Simó no es decanta mai cap al masculí o cap al femení, ja 

que els percentatges estan ben equilibrats respecte a les aparicions d’ambdós sexes en la 

seua narrativa, fet que corrobora la versatilitat de l’escriptora en aquest aspecte. De fet, 

Simó tracta sempre de ficar-se en la pell dels personatges, així com també els deixa 

decidir al seu albir, procurant que siguen diferents al que ella pensa en realitat. Aquesta 

conclusió ve a confirmar una de les frases teòriques que més sovint recrea l’escriptora, a 

propòsit del que Virgínia Woolf (1985) reflexionava: les dones escriptores han de ser 

homes i viceversa i, per tant, l’escriptor mai s’hi ha de repenjar en el sexe.  

Amb tot, i com hem comentat anteriorment, els personatges de la narrativa breu 

de Simó pateixen una evolució influenciada dràsticament per dos factors condicionants: 

l’espai i el temps. Per consegüent, hem pogut observar unes constants que els 

caracteritzen i que tractarem de destacar tot seguit. Per una banda, existeix l’interés de 

transmetre les impressions de protagonistes que formen part d’una relació en parella, 

propensos als desentesos. Per altra, l’anàlisi en profunditat d’individus que comprenen 

les generacions més extremes: la infantesa i la vellesa, els primers caracteritzats per una 

candorosa perveristat i els darrers per la memòria del passat. A més, molts d’elles 

esdevindran ànimes solitàries que reflexionaran sobre la seua pròpia existència, 

arrossegats per les exigències que els depararà el destí, així com exilis, aïllaments 

socials, morts, fets traumàtics..., fet pel qual assistim a un gran nombre d’ells que 

realitzen confessions i busquen connexió amb d’altres individus molt distants. Ara bé, 

tots ells manifesten una tònica regular: l’afany de llibertat en un món guiat pels 
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 En els contes d’arrel popular d’abans de segle XX existia normalment la figura d’aquell que Vladimir 

Propp (1974: 37) denominaria com a ―donant‖, destinat a solventar els problemes amb què el protagonista 

encarava la història.  
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convencionalismes que, alhora, els priva de la felicitat. Personatges complexos a qui 

Simó moltes vegades canvia de rol, per tal d’impactar i trencar els cànons. És per això 

que observarem personatges que sentiran fàstic pels seus fills, que perdonaran actes 

violents o que tindran sexe amb animals, entre d’altres.  

Però si hi ha algun tret que caracteritza els personatges, i que hem repetit sovint 

en aquesta investigació, aquest és el de la crueltat que mostren gran part d’ells.
342

 

Sobretot perversitats femenines portades al màxim extrem, com ocorre als relats 

«Amanda», «El naixement de Gorgona» (BRE), «Xirigueig» (HP) o «La revenja», totes 

elles mogudes per la humiliació, per la infidelitat o per continus maltractaments. El grau 

de crueltat arriba a un punt tan alt que l’autora, moltes vegades, s’ha arribat a tenir por 

d’ella mateixa, arribant a confessar que té mals pensaments quan escriu. Fruit d’aquest 

tret, hem analitzat tots els relats del recull Històries Perverses, i posteriorment Perfils 

cruels, però també de gran part dels que conformen Dones i Homes. De fet, allò que li 

interessa a Simó és el fet d’esbrinar la causa de les petites maldats diàries que els 

humans duen a terme habitualment.  

 Aquesta segona part de la investigació, que comprenia l’anàlisi dels relats 

d’Isabel-Clara Simó, també ens confirmava l’ús constant d’unes temàtiques que acosten 

l’autora als trets generacionals dels vuitanta. Una d’elles és el conreu de l’element 

fantàstic, tot i que l’autora ha manifestat alguna vegada que no l’utilitza sovint. No 

obstant, el gran nombre de relats en què ha fet acte de presència aquest aspecte desdiu 

aquesta afirmació. Però, caldrà esmentar quin és l’objectiu de l’aparició de la fantasia en 

els seus relats breus. En primer lloc, pensem que Simó cerca un apropament amb el 

lector barrejant la fantasia amb el llenguatge oral, així com feia l’escriptor Pere 

Calders.
343

 En segon lloc, l’element fantàstic implica un allunyament de la realitat, fet 

pel qual el lector ha de treballar de valent tractant d’encaixar tots dos móns tan dispars. 

És per això, que moltes vegades l’autora s’introdueix en el subconscient més intrínsec 

dels humans, és a dir, allà on es barregen tot tipus de somnis i d’imaginacions i el lloc 

on les fronteres entre tots dos universos estan més a prop que mai. Ara bé, la utilitat més 

comuna a tots els escriptors que utilitzen la fantasia, així com fa Simó, és el fet de 
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 Autors com Adolf Piquer i Àlex Martín, a propòsit de l’estudi de les seues obres incloses dins del 

gènere negre, exposaven que la perversitat humana podria considerar-se un dels eixos interpretatius de les 

seues obres (2006: 125). 
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 Influenciada pel contacte que ambdós mantenien a propòsit de les col·laboracions de l’escriptor en la 

revista Canigó i de les converses de caire literari que hi mantenien.  
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desemmascarar les misèries de la realitat que viuen a través d’uns elements que 

s’allunyen d’ella. Un relat que acompleix estrictament aquesta tasca és «L’informe», 

dedicat a descriure les estranyeses que els éssers humans cometem en la quotidianitat 

mitjançant l’atenta observació d’un grup d’extraterrestres.  

 Una altra línia temàtica que gran quantitat de relats de l’autora desprenen és l’ús 

de l’erotisme, ja que Simó és una gran difusora de les situacions de caire sexual. És 

evident que l’erotisme va molt més enllà de la simple narració de l’element eròtic, ja 

que l’autora tracta d’estudiar la complexitat humana a propòsit d’aquests trets, així com 

ocorria amb els relats del Marqués de Sade, dins els quals el tractament literari està per 

damunt. En els contes de l’autora hem observat la mania dels seus protagonistes a 

experimentar sensacions noves amb el seu cos, relacionades amb el tractament eròtic, 

com ara la dona que fa provatures amb els gossos, aquella que manté relacions gojoses i 

novelles amb altres dones, aquella que manté una relació incestuosa amb el fill o aquella 

que arriba a l’èxtasi amb un llapis, entre d’altres. Les dones, doncs, solen ser les 

protagonistes principals d’aquest punt i, la causa d’aquest aspecte és el fet de sentir 

noves impressions que consoliden la llibertat personal de cadascuna d’elles. Però, a 

més, l’autora fa servir l’erotisme per consolidar el vincle amb el lector, així com ocorria 

amb la fantasia, tot dotant-lo d’un element humorístic i prohibit que vigoritze la 

confiança entre ambdós. Paral·lelament, s’apunta a una de les causes de l’aparició de 

l’erotisme conreat pels escriptors d’aquesta generació: el deslliurament i l’obertura 

sexual que ha patit la societat en els darrers anys, tot arraconant els complexos, els 

hàbits recatats i els tabús, com ara el plaer tan gran que experimenta la Rebeca, 

protagonista del relat «Plaer de dona» (ALC-NVY).  

 Dins la seua narrativa breu, també observarem una preocupació latent que tracta 

d’esmentar la situació límit que pateixen els seus parlants, així com també el decrèpit 

estat en què viu la realitat cultural en dita llengua. Aquest punt temàtic ve lligat molt 

estretament a la seua faceta com a periodista. És per això, que moltes vegades vincula 

els esdeveniments que ocorren diàriament a les històries narratives que descriu, sobretot 

enfocades a analitzar els xocs culturals i lingüístics d’acaballes de segle. En elles, 

sembla que l’element democràtic i llibertari de les llengües minoritàries estiga trepitjat 

per la supremacia de la llengua de l’estat, tot rebutjant el conreu normal i fluïd de les 

altres. L’autora, en infinitat d’ocasions, ha manifestat la tristesa que ha experimentat 

davant les acusacions sofertes a propòsit de defensar una llengua, la seua pròpia, una 



430 

 

vegada hagen caigut les imposicions i haja tractat de normalitzar-se. Un fet, que deuria 

de ser enriquidor des de tots els àmbits, però que molts s’entesten en dificultar-lo, 

obstaculitzant l’avançament de les llengües que pateixen desavantatge. Així, Isabel-

Clara Simó, sobretot en la primera de les etapes en què hem dividit la seua trajectòria 

com a contista, utilitza els relats com a altaveu d’aquestes desigualtats i desavinences 

amb la llengua castellana, que sembla haver privat en tot moment el seu recorregut, tot 

dotant-la de connotacions negatives. Uns relats, com «Em dic Jaumet!» (EQM), 

«Engruna de res» (EQM), «Melodrama alcoià» (BRE) o «Un autobús i un vellet per 

càpita» (EQM), que faran la funció de canalitzadora de les petges ideològiques sobre la 

realitat sociolingüística catalana en les darreres dècades del segle XX, tot corroborant el 

rastre que mestres com Joan Fuster havien deixat impregnat en l’autora, una dona que es 

preocuparà per brindar al lector una reflexió minuciosa sobre els afers culturals, 

lingüístics i polítics que tant li preocupen.  

 Ara bé, si hi ha un tret temàtic que caracteritza els relats breus d’Isabel-Clara 

Simó, aquest és el vessant feminista. Amb les paraules emprades als escrits, l’autora 

pretén denunciar la denominada cultura de l’harem, és a dir, el poder tan gran que ha 

caracteritzat l’home en les relacions familiars, per una banda, o en les relacions 

personals directes, per l’altra. Les dones, però, hauran de saber desenvolupar-se en el 

paper del fingiment, per tal de satisfer la figura del mascle. Amb aquesta situació, el fet 

d’intentar canviar les tornes és una temptació que es desprén als relats breus de l’autora, 

col·locant els protagonistes femenins com a figures capdavanteres en les relacions 

interpersonals, com ara la Magdalena del relat «La presidenta» (DON), la Tònia del 

relat «Mitjons tirats per terra» (HOM) o la protagonista del relat «El pes de la cultura» 

(HOM), entre moltes altres, que triaran, al seu gust, les conseqüències de les seues 

accions. És per això, que cal ressaltar l’evolució del sexe femení en les darreres 

dècades, tractant de trencar els atavismes silenciadors que les han castigades. Cal alçar 

el crit al cel que les dones poden ser lliures, que poden mantenir sexe en la vellesa, que 

no necessiten la companyia dels homes, que poden exercir les figures d’alts càrrec 

executius o que saben tocar el piano i escriure obres com el millor artista mascle. Es 

tracta d’una reivindicació d’allò més punyent de les opressions culturals que pateixen 

les dones, dins una societat evidentment masclista.  

 D’entre tot el ventall de dones perfilades als relats destaquem el paper que 

desenvolupen les dones grans, madures. L’autosuperació davant la primera aparició de 
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crisi i les ganes d’experimentar sensacions noves, predominantment sexuals, ratifiquen 

el bon estat de salut que moltes d’elles presenten, en contraposició als 

convencionalismes que les encasellen com a éssers pansits que han de mirar únicament 

per la casa i per la família. Per tant, les dones adquireixen un comportament trencador 

que res tenen a veure amb els comportaments estereotipats. I en aquest context, on més 

poden gaudir d’aquesta lliberació és en l’anonimat que ofereixen els carrers de les grans 

ciutats. Ara bé, els relats també exerceixen la funció de tapís, en el qual s’hi reflecteixen 

totes les situacions, com ara aquelles dones que prefereixen romandre submises a un 

estat de masoquisme i d’autodestrucció, com per exemple la Mercè del relat «La bona 

persona del senyor Joan» (ALC-NVY) o la mare de la protagonista del conte «Ja t’ho 

deia jo» (DON). L’autora ofereix una visió més crítica i irònica a aquests exemples tot 

empunyant l’arma amb què lluita contra les desigualtats en el seu vessant més 

assagístic, ja que Simó formarà part de la militància feminista que brolla a la Catalunya 

del darrer tombant de segle. Ara bé, com hem comentat anteriorment, un aspecte ha de 

quedar clar: tot i que s’identifica com a feminista de pro, en els seus escrits narratius no 

hi ha cap marca que l’identifique com a tal, però sí que hi és present el rastre, com la 

bava que el caragol deixa al seu pas. Per tant, no podem dir que Simó siga una narradora 

feminista,
344

 sinó més bé una escriptora compromesa i solidària que reflecteix les 

injustícies de la seua època. Amb tot, la diferenciació dels mecanismes literaris entre 

homes i dones s’hi observaran més clarament pels contextos que pel gènere de 

l’escriptor.  

 Així, la condició de la dona sotmesa a un paper irrellevant i secundari en les 

relacions en parella centrarà l’atenció de tots els focus analítics de l’autora. La 

desil·lusió, la submissió, l’autocomplaença i la desconeixença dins l’àmbit sexual seran 

la tònica d’aquestes protagonistes que encaraven el matrimoni amb gran predisposició. 

Però, a mesura que les seues figures van adoptant el paper secundari a propòsit del 

poder autoritari dels marits, la felicitat va minvant considerablement. Algunes d’elles 

s’hi rebel·laran i d’altres es mantindran a l’ombra dels mascles fins que aquests 
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 Isabel-Clara Simó ha manifestat en moltes ocasions com, per exemple, en l’entrevista realitzada a 

Colominas (2012: 7), que no existeix la denominada ―literatura feminista‖ o ―literatura femenina‖, ja que 

no hi ha diferències substancials del que escriuen ells i elles, així com defensa també la crítica lituana 

Birute Ciplijauskaité (1994). Ara bé, l’única veritat és que que els homes han mantingut una fidelitat entre 

ells marginant els textos femenins al llarg dels segles, ja que la paraula de la dona ha estat negada, i 

continua així, en moltes civilitazacions. De fet, l’autora mostra placidesa a l’hora de transvestir-se 

literàriament, ja que li dóna més comoditat que no pas amb les dones protagonistes, a qui té molt 

interioritzades. 
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desaparesquen de les seues respectives vides. Però de tots aquests models, destaca 

especialment un aspecte fonamental: la fortalesa i seguretat que desprenen les dones 

protagonistes d’aquests relats, ja que totes elles manifesten un esperit combatiu i 

intransigent a les situacions que les mantenen emmordassades. És remarcable el gran 

nombre de dones que disposaran el seu futur amb les seues decisions, arraconant per 

sempre la sobirania masclista. És el cas de protagonistes com la Christa del relat 

«Kreuzberg» (HP) que decideix en tot moment el seu camí musical i les relacions 

sexuals que vol mantenir; o el de la jove protagonista del relat «La cosina Amàlia» 

(DON) que renuncia taxativament a la possibilitat de ser mare; o el de l’Eva i la Mireia 

del relat «Entre classe i classe» (DON) que semblen portar la batuta en totes les 

relacions sexuals que van tenint.  

 Per últim, tractem de resumir els trets més accentuats dels seus pensaments 

segons el seu sexe. Les dones cercaran la complicitat d’altres personatges per tal de 

confessar-se. A més, demostraran tenir més convicció en els seus actes, a vegades 

terriblement cruels, com els assassinats. També les dones experimentaran una sensació 

de ràbia i d’impotència referides especialment a les seues condicions dins les relacions 

en parella, ja que moltes d’elles se sentiran totalment humiliades. També elles seran les 

protagonistes de decidir el seu futur, sense condicionament masculí, ja que l’autora se 

sent atreta per l’anàlisi minuciosa del comportament de dones que experimenten, o bé la 

viudetat, o bé la solitud sobtada. Pel que fa a la figura dels homes, estarà dotada en 

primer lloc, per ser protagonistes especials de gran quantitat de tragèdies, tals com la 

mort sobtada, accidents, o exilis. També estan caracteritzats per l’experiència en el 

terreny sexual o, almenys, això és el que pensen, ja que la vanitat, és un altre dels trets 

que els caracteritza. A més, destaca un altre punt important: la rendició i l’opció del 

suïcidi com a solució dràstica de les seues desgràcies, fet que demostra la feblesa que 

arrosseguen. Destaquem també una última conclusió analitzada a partir dels personatges 

masculins tractats: els homes despullen més els seus problemes, ja que assistim a un 

gran nombre de confessions en primera persona, mentre que les dones solen presentar 

un caràcter més introvertit.  

 Seguint amb les conclusions temàtiques que s’han després a partir de l’estudi 

dels relats breus de l’autora, caldrà fer menció en darrer lloc a les referències 

metaliteràries que, amb comptagotes, s’han anat extraient. Isabel-Clara Simó reconeix 

que moltes vegades no és conscient d’aquest apartat, però conclou que moltes vegades 
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és inevitable ja que forma part de la seua tradició literària. Així, voluntàriament o 

involuntària, assistim a un reguitzell d’històries que presenten paral·lelismes evidents de 

procedència mitològica o tradicional, com ara els mencionats de Romeu i Julieta, el 

Geperut de Notre-Dame o Alícia en Terra de Meravelles, entre molts altres. Amb 

aquesta intenció, l’autora pretendrà cercar la complicitat amb el lector per tal que aquest 

quede tan impactat per la història i, sobretot, pel protagonista de la mateixa, de manera 

que continue parlant d’ell més enllà del relat, fet que defineix el mite, així com també 

ocorre a les seues novel·les, com ara Júlia (1983), Els ulls de Clídice (1990), La 

salvatge (1994) o L’amant de Picasso (2015).  

 També caldrà fer referècia a un dels trets més evidents de la narrativa de 

l’autora: el llenguatge humorístic i refrescant farcit de col·loquialismes que impera en 

els seus escrits. De fet, als contes l’autora és més directa que a les novel·les. Interessa 

sintetitzar i els diàlegs són més immediats i desinhibits. Així, la cura del llenguatge 

esdevé elevat a la màxima potència en la creació dels relats breus i l’autora manifesta 

que es passa hores, dies, setmanes i mesos tractant de cercar els connectors i la 

puntuació adient per a cada paràgraf, un darrer aspecte que l’obsessiona. També les 

metàfores i les metonímies esdevenen elements bàsics que la caracteritzen. 

 Per tant, l’autora es mou dins d’una oralitat que emmiralla la intimitat dels seus 

protagonistes. Evidentment, aquest tret pot mantindre paral·lelisme amb el domini de 

les habilitats persuasives de l’autora, acostumada a executar grans discursos orals a una 

multitud de gent que, pels seus estudis periodístics i filosòfics, estaran dotats d’un efecte 

molt convincent. Així, el registre col·loquial s’endinsa amb cura dins del literari tot 

formant una simbiosi ben elaborada i apropant l’allunyament que llengua parlada i 

escrita mantenen. Per consegüent, sembla que tot el que pensa ho plasma directament 

als escrits, sense canviar-hi de registre, tret que denota enteresa i vitalitat al llenguatge 

emprat. Amb aquesta conclusió Simó soluciona dràsticament un dels entrebancs més 

farrugosos amb què es pot trobar l’escriptor, és a dir, el fet de reproduir el discurs dels 

protagonistes amb un llenguatge amb paràmetres normatius tot i que pretén acostar-se a 

l’aparença oral evitant l’aparició de gran quantitat de castellanismes. En definitiva, es 
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tracta que el llenguatge oral dels personatges no siga inversemblant, sinó més bé al 

contrari, fresc, directe i proper al lector.
345

  

A tall d’exemple, esmentem un inventari d’elements rítmics del llenguatge 

emprats per Simó dins dels seus relats breus, tal com insults («totxo de merda», «mala 

puta»); metàfores visuals i plàstiques (―verd com una oliva pansida‖, ―el cap era un 

blandiblub‖, ―la nou al coll li feu un bot d’atleta olímpic‖); onomatopeies i expressions 

(―Guauuu‖, ―bom-bom-bom-bom‖, ―Nyi-nyo-nyi-nyo‖); refranys (―El que no té dents 

que no menge formatge‖, ―En aquesta vida, l’única cosa que no té adobador, és la 

mort‖); fraseologia (―ser de morro prim‖, ―fer pessics al cor‖, ―home de nas fi i ull 

agut‖, ―estar feta una penques‖); mots humorístics dotats d’augmentatius i diminutius 

(―pardalet‖ per a referir-se al penis del xiquet, ―vailetàs‖ quan el jove ha crescut); 

col·loquialismes grollers (―puta misèria‖, ―estic fins el cony‖, ―mecagonlolla‖, ―tenia la 

xona feta xixines‖); anglicismes interioritzats (―klee-nex‖, ―tupperware‖, ―wambes‖); 

al·literacions (repeticions de la grafia ―g‖ en una situació de sorpresa absoluta); 

comparacions (―semblava un bacallà sec‖); o elements textuals com l’ús de les 

majúscules (―és una O-B-L-I-G-A-C-I-Ó‖). El llistat és tan ample i la constància és tan 

reiterativa que a Simó li encanta mostrar l’energia d’una llengua tan activa com la 

catalana, sense censurar absolutament cap mot, fet amb el qual se sent molt a gust. Amb 

aquesta naturalitat, Simó busca, altra vegada, empatitzar amb el lector, evidenciant una 

defensa a ultrança cap a aquest recurs estilístic.  

Molt relacionat amb el punt acabat de tractar, cal dedicar-li un breu apartat en les 

conclusions a l’element irònic, un tret molt conreat per l’autora. De fet, per a 

l’escriptora és una actitud vital, una manera de veure el món i d’entendre’l, que 

necessita estar plasmada en les seues pàgines. Però també ha de ser un tret 

caracteritzador indubtable dels humans, ja que un individu no pot desprendre’s mai 

d’ella. És per això, que l’autora esdevé una conreadora fidel a ella, ja que la ironia és 

una de les armes més potents i posseïdora d’un valor molt cotitzat a l’hora d’enfrontar-

se amb els problemes socials que ens envolten. Una ironia casolana, que no distorsiona 

el lector. Una ironia que serveix de conducte amb el qual Simó retreu el comportament 

dels seus personatges, com ara la construcció íntegra del relat «La bona persona del 

                                                 
345

 L’estudiós Vicent Usó defineix aquesta tècnica de buscar la naturalitat en l’expressió dels personatges 

com a skaz, provinent dels teòrics russos, els quals caracteritzaven l’estil propi dels narradors en primera 

persona que freguen la frontera del discurs oral a través del lèxic, la sintaxi i les entonacions (USÓ, 2017: 

275).  
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senyor Joan» (ALC-NVY), enfocat a l’anàlisi de la felicitat d’una dona que gràcies a la 

bonhomia del seu marit viu una suposada vida de princesa a l’ombra d’ell. En altres 

ocasions, la ironia no és tan evident i s’ha de penetrar en el relat per tal de trobar-se de 

front amb ella, però allò que és crucial és que aquest tret estilístic esdevé l’impulsor de 

la construcció de molts d’ells.  

Arribem al final del treball exposant una altra conclusió que es pot deduir de 

manera patent: el gust de Simó per germinar un conflicte que puga causar polèmica, o 

almenys debat i reflexió, a propòsit dels seus relats breus. No oblidem relats com «Plaer 

de dona» (ALC-NVY) que alguns crítics han considerat com una ofensa al gènere 

masculí pel fet de comparar els plaers que tots dos gèneres experimenten. O el relat «Un 

autobús i un vellet per càpita» (EQM) que descriu l’interior d’una cèl·lula 

independentista a partir d’una visió irònica en què l’autora intenta riure’s d’ells 

mateixos. O el conte «Ja t’ho deia jo» (DON) que reflecteix el pensament més 

prehistòric i conservador dels adults envers l’homosexualitat. O el relat «La cosina 

Amàlia» (DON) que fa una gran dissecció de les causes i de les conseqüències d’una 

malaltia extesa pels joves, com és l’anorèxia. La llista seria molt més llarga si 

incloguérem relats com «Kreuzberg» (HP), «Fobofòbia» (HP), «Redacció» (ANG), 

«Esborra aquest e-mail» (ANG), «Grassa» (ANG), «La desgràcia de ser home» (HOM), 

«On anirem a parar» (HOM)... entre d’altres. És per això, que la contística de Simó 

podem classificar-la en dos apartats ben diferents: els contes legítims que, dotats 

d’elements més versemblants, descriuen les reaccions d’uns personatges que actuen de 

manera discreta tot i mostrar certa angoixa per la societat que els angoixa; els rebels i 

il·legítims que ofereixen tota una sèrie d’històries que freguen el límit de la moralitat a 

través d’uns personatges que trenquen tots els esquemes establerts. És en aquests darrers 

on emergeix en força la figura de l’escriptora, trencant, de tant en tant, una monotonia 

anestèsica.  

Amb tot, conclourem aquest treball amb una afirmació genèrica que, a grans 

trets, resumirà la narrativa breu d’Isabel-Clara Simó. Els relats, enquadrats dins un 

escenari urbà, mostraran al lector les reaccions d’uns protagonistes que comprenen tot 

tipus d’edats i de sexes i que, a més, s’han vist influenciats per uns esdeveniments que 

trunquen la llibertat que tant anhelen, sobretot a partir de les desavinences de les 

relacions en parella i dels fets traumàtics que els caracteritzen. Es tracta així d’una 

escriptora que canalitza les idees mostrades al lector fent ús d’un llenguatge oral que 
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reprodueix les intimitats dels protagonistes a través d’una diversitat narrativa que 

combina la primera i la tercera persona, destacant-hi, entre d’altres, el recurs del 

monòleg interior, on la veu dels personatges sembla mussitar secrets a l’orella del 

lector. És per això, que Simó analitza minuciosament el món dels sentiments tals com la 

ràbia, la felicitat, la impotència o la solitud en boca dels seus personatges projectant a 

l’exterior uns moments concrets de les seues respectives vides. Evidentment, l’autora no 

intenta ser feminista, eròtica, fantàstica o historicista, sinó més bé pretén dibuixar en 

quatre pinzellades l’aventura humana, indagant sobre aquest misteri i obrint finestres 

sobre el comportament complex, de vegades bestial, humiliant i vulgar dels individus 

que ens acompanyen, traçat tots ells amb perfils de carn i ossos que creen una 

complicitat inevitable amb el lector. En conseqüència, Isabel-Clara Simó conrea trets 

propis de la literatura psicologista pròpia dels escriptos de la generació dels setanta, 

combinant-los amb elements de la literatura de gènere caracteritzadora de la dels 

vuitanta. Una escriptora que es mou a cavall entre dues generacions i que sap adaptar-se 

al món en què viu.  

Com a element final ressaltem la validesa del cos teòric utilitzat per tal de bastir 

tot el conjunt analític dels contes de l’autora, ja que tots els elements estudiats en la 

primera part de la investigació amb les seues respectives referències bibliogràfiques han 

facilitat la feina deductiva que se’n deriva. Recordem, doncs, com comentàvem a l’inici 

i a l’estat de la qüestió, que es tracta d’una autora que fins aleshores no disposa d’un 

aparat crític que estudie la seua figura i la seua trajectòria dins la literatura catalana 

contemporània. Esperem en futures investigacions completar aquesta anàlisi en el 

conjunt de la seua obra literària.  
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ANNEX 1: ÍNDEX DE CONTES I TEXTOS D’ISABEL-CLARA SIMÓ 

Contes 

És quan miro que hi veig clar (1979) 

01- Engruna de res (ERO, RFLSOC, GÈN, INF, VLL, PSI, HIST) 

02- Un autobús i un vellet per càpita (RFLSOC, HIST) 

03- Sense aturador (GÈN, PSI, VLL) 

04- Em dic Jaumet! (RFLSCO, PSI, INF) 

05- Història exemplar de Marina, Donzella de l’Olleria (GÈN, INF, HIST) 

06- L’airet de matí, a Barcelona... (GÈN, PSI, VLL, RFLSCO) 

Bresca (1985) 

07- ...I el llop s’enfarinà la poteta (PSI, GÈN, ERO, INT) 

08- Una perla en la corbata (GÈN, ERO, PSI) 

09- Cinc cambres de bany (PSI, VLL, HIST) 

10- De tant que et vull et trec un ull (PSI, POL) 

11- ―Monsieur‖ L’ocell (PSI, ERO, INT) 

12- La torsimany (PSI, ERO, GÈN RFLSCO) 

13- El naixement de Gorgona (PSI, GÈN, INT, POL) 

14- Melodrama alcoià (GÈN, PSI, ERO, POL, HIST, RFLSCO) 

15- Demà demanarem (PSI, INF, HIST) 

16- La felicitat d’Èdip (PSI, GÈN, ERO, INT, HIST) 

Alcoi-Nova York (1987) 

17- Alcoi-Nova York (PSI, FANT, INF, RFLSCO, INT) 

18- El professor de gramàtica (PSI, RFLSCO, INF) 

19- La bona persona del senyor Joan (PSI, GÈN, VLL) 

20- Carona de verge (PSI, ERO, FANT, GÈN) 

21- Tu sí que m’estimes, oi que sí? (PSI, GÈN, INF, POL) 

22- Plaer de dona (PSI, GÈN, ERO, INT) 

Històries perverses (1992) 

23- Desig de desig (també dins Desigs, VVAA 1991) (GÈN, ERO, PSI) 

24- Rosina, ―my darling‖ (GÈN, PSI) 

25- ―Alfonso‖ (PSI, ERO, GÈN, VLL) 
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26- Illia (PSI, ERO, FANT) 

27- Carn (PSI, INF) 

28- ―Beatus Ille‖ (PSI, FANT, INT) 

29- L’intocable (PSI, ERO, GÈN) 

30- Kreuzberg (PSI, ERO, GÈN, INT) 

31- Fobofòbia (PSI) 

32- Xirigueig (PSI, ERO, GÈN) 

33- En Benet (PSI, ERO, GÈN, RFLSCO) 

34- L’especialitat de la casa (PSI, ERO, FANT, GÈN) 

35- Mirall en fuga (PSI, ERO) 

Perfils cruels (1995) 

36- El suquet de peix (PSI, GÈN) 

37- Faula (PSI, FANT) 

38- D’oca a oca (PSI, GÈN, VLL) 

Dones (1997) 

39- El bon suís (GÈN, PSI) 

40- Pardalets (GÈN, PSI, FANT) 

41- La minyona imaginària (GÈN, PSI) 

42- Nike-air (GÈN, PSI, INF) 

43- Passa-t’ho bé, Reme (GÈN, PSI, ERO) 

44- Lliure (GÈN, PSI) 

45- Amor de mare (GÈN, PSI, INF) 

46- Entre classe i classe (GÈN, PSI, ERO) 

47- L’àvia Sixta (PSI, VLL) 

48- La foto (PSI) 

49- La presidenta (GÈN, PSI) 

50- Al metro (GÈN, PSI) 

51- Ja t’ho deia jo (GÈN, PSI, VLL) 

52- Si m’estimessis... (GÈN, PSI) 

53- La taula set (GÈN, PSI, ERO) 

54- La cosina Amàlia (GÈN, PSI, INF) 

55- ―T’estimo, Leonor‖ (GÈN, PSI) 

Angelets (2004) 
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56- Redacció (PSI, INF) 

57- El mirall que fa por (PSI, INF, FANT) 

58- El bitllet (INF) 

59- Esborra aquest e-mail (PSI, INF) 

60- Grassa (PSI, INF) 

61- El cos (PSI, INF) 

62- ―Aniquilation‖ (PSI, INF) 

63- La nevera (PSI, INF) 

64- L’ocell (PSI, INF, FANT, RFLSCO) 

65- Somnàmbul (PSI, INF) 

Homes (2010) 

66- La desgràcia de ser home (PSI, GÈN) 

67- L’atómico (PSI, GÈN) 

68- Penseu bé què demaneu: us ho podrien concedir (PSI, GÈN, FANT) 

69- Veïns (PSI, GÈN, ERO) 

70- El tatuatge (PSI, GÈN, ERO) 

71- De teves a meves (PSI, GÈN, ERO) 

72- Les anques de la meva dona (PSI, GÈN, VLL) 

73- La bicicleta groga (PSI, INF, INT) 

74- El pes de la cultura (PSI, GÈN, ERO, VLL) 

75- M’agrada el teu pèl de barba (PSI) 

76- Mitjons tirats per terra (PSI, GÈN) 

77- L’informe (PSI, GÈN, FANT) 

78- Bobi (PSI, FANT, INF) 

79- No m’agrada la meva dona (PSI, GÈN, ERO) 

80- L’anell (PSI, GÈN) 

81- El senyor Tomàs (PSI, GÈN VLLS) 

82- Desarrelament (PSI, VLLS) 

83- On anirem a parar? (PSI, GÈN, VLLS) 

84- Dibuixant Maria (PSI, FANT, ERO) 

85- El meu gos Star (PSI, INF) 

86- Què has fet aquest estiu (PSI, GÈN, INF, POL) 

87- La fi del món (PSI, GÈN) 
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Tota aquesta gent (2014) 

88- El garatge (PSI, GÈN) 

89- La màquina de fer petons (PSI, FANT, VLLS, INF, INT) 

90- La rialla d’Èdip (reescriptura del conte La felicitat d’Èdip de Bresca)  

91- L’equació (PSI, FANT, GÈN, HIST) 

92- Les germanes (PSI, GÈN, VLLS) 

93- Es regala pis (PSI) 

94- La frontera (PSI, FANT, GÈN) 

95- Le cirque de la terre (RFLSCO) 

OBRA DISPERSA 

96- La ganivetada (dins El periódico, 1984) (PSI, GÈN, POL) 

97- La foto (dins El Món, 1985) (PSI, GÈN, POL) 

98- En la foscor d’una entrada (dins El primer amor, 1992) (PSI, GÈN, ERO) 

99- El viatjant (dins La meva ràdio: 10 històries de cada dia, 1994) (PSI) 

100- Amanda (dins Historias de detectives, 1998) (PSI, GÈN POL) 

101- La bèstia (dins Mudances mudanzas, 1999) (PSI, GÈN, FANT, INT) 

102- El somni de Plató (dins Tria de contes, 2001) (INT, PSI, HIST) 

103- HIIHNIIH (dins Tria de contes, 2001) (FANT, PSI) 

104- Conte de Reis 06.01.2001 (PSI) 

105- Conte de Nadal 25-26.12.2001(PSI, VLLS) 

106- Conte de Nadal 25-26.12.2002 (PSI, GÈN) 

107- Alcoi, any cinquanta (dins Escriure el país, 2005) (PSI, HIST) 

108- La depilació (dins Directe al gra, 2006) (ERO, GÈN) 

109- Gossos (dins Directe al gra, 2006) (ERO, PSI, GÈN) 

110- La glòria (dins Directe al gra, 2006) (ERO, GÈN) 

111- Conte de Nadal 25-26.12.2008 (PSI, GÈN) 

112- L’hereu de can Ribot (dins F(r)iccions al Pirineu, 2009) (HIST) 

113- Una història real (dins Relats amb tracte, 2013) (PSI, VLLS) 

114- La revenja (dins Noves dames del crim) (POL, GEN, PSI) 

 

MICROCONTES 

Perfils cruels (1995) 
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 MC- 1-13 13 contes mínims (PSI) 

Tota aquesta gent (2014) 

 30 contes mínims (PSI) 
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ANNEX2: PUBLICACIONS D’ISABEL-CLARA SIMÓ 

PUBLICACIONS 

Poesia  

ABCDARI. Alcoi: Marfil, 1995. 

El conjur. Barcelona: Edicions 62, 2009 

Narrativa per a adults 

És quan miro que hi veig clar. Barcelona: Selecta, 1979/ Barcelona: Columna, 2004 

Júlia. Barcelona: La Magrana, 1983; 4a ed. 1995/ Barcelona: Cercle de Lectors, 1990/ 

Alzira: Bromera, 2003; 2a ed. 2010. 

Bresca. Barcelona: Laia, 1985/ Barcelona: Columna, 2003. 

Ídols. Barcelona: La Magrana, 1985; 3a ed. 1995. 

T’estimo, Marta. Barcelona: La Magrana, 1986; 3a ed. 1995. 

Alcoi-Nova York . Barcelona: Edicions 62, 1987; 2006. 

El mossèn. Barcelona: Plaza & Janés, 1987; 4a ed. 1989/ Barcelona: Planeta, 1988/ 

Barcelona: Edicions 62, 1993; 3a ed. 2002/ Barcelona: Cercle de Lectors, 1995/ 

Badalona: Ed. Revistes i Col·leccionables, 2005. 

Els ulls de Clídice. Barcelona: Edicions 62, 1990; 2a ed. 1994. 

La veïna. Barcelona: Àrea, 1990/ Barcelona: Cercle de Lectors, 1991/ Barcelona: 

Columna, 1995; 5a ed. 2012. 

Una ombra fosca com un núvol de tempesta. Barcelona: Àrea, 1991/ Barcelona: Cercle 

de Lectors, 1993/ Barcelona: Columna, 1994; 5a ed. 2002. 

La Nati. Barcelona: Àrea, 1991/ Barcelona: Columna, 1993; 3a ed. 1998. 

El mas del diable. Barcelona: Àrea, 1992/ Barcelona: Columna, 1996; 2a ed. 2000. 

Històries perverses. Barcelona: Edicions 62, 1992; 2002. 

La salvatge. Barcelona: Columna, 1994; 18ed. 2003. 
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La innocent. Barcelona: Columna, 1995; 2005. 

Perfils cruels. Barcelona: Edicions 62, 1995.  

Dones. Barcelona: Columna, 1997/ Madrid: Mediaset, 2003.  

El professor de música. Barcelona: Columna, 1998. 

Contes d’Isabel. Barcelona: Columna, 1999. 

El gust amarg de la cervesa. Barcelona: Columna, 1999; 2002. 

T’imagines la vida sense ell? Barcelona: Columna-Cercle de Lectors, 2000/ La vida 

sense ell. Alzira: Bromera, 2013 (ed. revisada per l’autora) 

Estimats homes (Una caricatura). Barcelona: Columna, 2001. 

Hum... Rita! L’home que ensumava dones. València: Editorial 3i4, 2001/ Barcelona: 

Cercle de Lectors, 2002. 

L’home que volava en el trapezi. Barcelona: Columna, 2002. 

Angelets. Barcelona: Edicions 62, 2004. 

Adéu-suau. Barcelona: Edicions 62, 2006. 

El caníbal. Barcelona: Columna, 2007. 

Bons desitjos. Barcelona: Ara Llibres, 2008. 

Amor meva. Barcelona: Edicions 62, 2010. 

Homes. Alzira: Bromera, 2010. 

Un tros de cel. Alzira: Bromera, 2012. 

Els invisibles. Barcelona: Amsterdam, 2013. 

Relats amb tracte: tracta’m bé. Campanya de prevenció dels maltractaments a la gent 

gran [amb Maribel Bella i Sònia Pallarès]. Lleida: Consell Comarcal del 

Solsonès, 2013. 

Tota aquesta gent. Barcelona: Edicions 62, 2014. 
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L’amant de Picasso. Alzira: Bromera, 2015. 

Jonàs. Barcelona: Edicions 62, 2016. 

Prosa de no ficció 

Diàlegs a Barcelona: Isabel Clara Simó / Montserrat Roig [transcr. Xavier Febrés]. 

Barcelona: Laia/ Ajuntament de Barcelona, 1985. 

El món de Toni Miró. València: Edicions de La Guerra, 1989. 

Sobre el nacionalisme (carta al meu nét). Barcelona: Columna, 2000. 

En legítima defensa. Els millors articles de l’Avui. Barcelona: Columna, 2003. 

Si em necessites, xiula. Barcelona: Edicions 62, 2005. 

Ciutadanes: ruta de les dones de Barcelona, l’Hospitalet, Sant Adrià. Barcelona: 

Institut Municipal de Paisatge Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, 2006. 

Adéu, Boadella. Barcelona: Mina, 2008. 

Els racons de la memòria. Barcelona: Edicions 62, 2009. 

Cartes d’independència a la vora d’una tassa de te [amb Patrícia Gabancho]. 

Barcelona: A Contra Vent, 2011. 

Infantil i juvenil 

El secret d’en Toni Trull. Barcelona: Barcanova, 1986/ Barcelona: Columna, 2002. 

Raquel. Barcelona: Columna, 1992; 26a ed. 2007. 

Joel. Barcelona: Columna, 1996; 4a ed. 2005/ Alzira: Bromera, 1997; 7a ed. 2008. 

De nom, Emili. Barcelona: Columna, 1998. 

El Jordi i la sargantana. Barcelona: Columna, 2000. 

Tria de contes. Barcelona: Columna, 2001. 

Dora diu que no. Alzira: Bromera, 2006.  

Els ulls de l’assassí. Alzira: Bromera, 2006. 
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Missatges a la biblioteca. Barcelona: Actar, 2007. 

El meu germà Pol. Alzira: Bromera, 2008. 

Teatre 

Dona i Catalunya, inèdita, (representada a l’Institut Francès de Barcelona el 1982).  

Dones, inèdita, (representada amb el títol Mite-les, al Teatre Regina de Barcelona el 

1999). 

...I Nora obrí la porta. Barcelona: Revista Entreacte, 1990. 

Còmplices. Alzira: Bromera, 2004. 

La visita. Alzira: Bromera, 2012. 

Guions 

El mossèn. Ràdio: Catalunya Ràdio, 1988. 

El braçalet. Ràdio: Catalunya Ràdio, 1989. 

La granja [amb altres autors]. Televisió: DCO i Televisió de Catalunya, 1989-1990 

(dins del programa ―La vida en un xip‖). 

La ràdio i el cotxe. Ràdio: Catalunya Ràdio, 1993. 

Traduccions 

CASSOLA, Carlo: Demasiado tarde [Troppo tardi]. Barcelona: Dopesa, 1975. (De 

l’italià).  

GIONO, Jean: L’home que plantava arbres [L’Homme qui plantait des arbres]. 

Barcelona: Viena, 2008; 5a ed. 2011. (Del francés). 

LE GUIN, Ursula K.: L’ull de la garsa [The Eye of the Heron]. Barcelona: Columna, 

1997. (De l’anglés). 

MCCANN, Colum: En la foscor. Barcelona: Columna, 2000. (De l’anglés). 

ROSSOTTI, Renzo: FBI [FBI]. Barcelona: Dopes, 1974. (De l’italià). 
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STROUMSA, Jacques: Tria la vida. El violinista d’Auschwitz [Tu choisiras la vie]. 

Barcelona: Columna, 1999. (Del francés). 
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ANNEX3: CONCESSIÓ DE PREMIS LITERARIS I A LA TRAJECTÒRIA 

D’ISABEL-CLARA SIMÓ 

 

PREMIS LITERARIS 

Premi Víctor Català (1978): És quan miro que hi veig clar. 

Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians de narrativa (1985): Ídols 

Premi de la Crítica Serra d’Or (1993): Històries perverses. 

Premi Sant Jordi (1993): La salvatge. 

Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians de narrativa (1999): El professor de 

música 

Premi Octubre-Andròmina de narrativa (2001): Hum... Rita! L’home que ensumava 

dones. 

Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians d’assaig (2004): En legítima defensa. 

Premi Ciutat d’Alzira (2007): El meu germà Pol. 

Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians d’assaig (2009): Adéu, Boadella. 

XXXII Premi Joanot Martorell de narrativa (2010): Amor meva. 

Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi (2011): La visita. 

 

PREMIS A LA TRAJECTÒRIA 

Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1999). 

Porrot d’Honorde les Lletres Valencianes de l’Ajuntament de Silla (2002). 

Premi APPEC (Associació de Publicacions Periòdiques en Català) (2002). 

Premi Pompeu Fabra de la Direcció General de Política Lingüísitca de la Generalitat de 

Catalunya, 2009. 
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Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, 2009. 

Miquelet d’Honor (2012): per la seva tasca en la defensa de la llengua i la cultura del 

País Valencià. 

Filla Predilecta i Medalla d’Or d’Alcoi (2013). 

Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana (2013). 

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a la seua trajectòria per l’Òmnium Cultural 

(2017). 
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