
ISABEL-CLARA SIMÓ
UNA PASSIÓ FELIÇ

per Jordi Coca

En sortir de fer aquesta entrevista a la 
Isabel-Clara Simó em sentía absoluta-
ment abatut i només amb un gran es-
forç aconseguia de pensar si mai havia 
trobat ningú que parlés tan de pressa 
com ella. Parlar, dic? La Isabel-Clara 
no parla, dispara les paraules. Unes 
paraules precises que segurament po-
den arribar a ser molt doloroses si s’ho 
proposa. L'havia tinguda durant tres 
hores davant meu, en una tauleta de 
despatx, a la redacció de «Canigó», con-
testant a ritme de metralladora tot el 
que li preguntava. Ràpida, com si no 
tingués temps, sempre endavant, esti-
rant furiosament la vida, arrossegant-la, 
esprement-la com si fos una llimona de 
la qual quedarà un suc àcid i olorós.
La sensació de precipitació que em va 
encomanar fou tan vertiginosa que, du-
rant un parell de mesos, he hagut de 
deixar de banda el material sorgit d’a- 
quella conversa; no em veia amb cor 
de reduir les quaranta i tantes pàgines 
mecanografiades a les mesures d’una 
entrevista com les que faig habitual-
ment. D'altra banda, si tornava a escol-
tar les cassettes m’adonava que, menys 
que mai, la simple transcripció de les 
paraules no era gens fidel. Hi faltaven 
els copets a la taula, els tons irò-
nics, els riures, les frases fetes de pa-
raules que s’enganxen les unes amb les 
altres... La Isabel-Clara no té temps. 
Cal dirigir «Canigó», fer periodisme, en-
senyar en un Institut, ocupar-se dels 
fills, llegir, escriure...
~Mai no has pensat que hauries d'aflui-
xar aquest ritme?

A mi el que m’agradaria és estar ma-
lalta, al llit, dos o tres mesos. Que bé 
Que hi estaria! Per llegir, per escriure... 

Això és un plaer! Sí, tinc moments de 
cansament, de depressió, però habitual-
ment duc un bon ritme de treball. Ara, 
com que sóc una persona que parla de 
pressa, que es belluga de pressa, doncs 
enganyo molt, jo; en realitat sé molt bé 
la quantitat de ganduleries que m’em-
pesco. Quan tinc tota la família al llit 
i ja m’han deixat tranquil·la, i el telèfon 
ja ha parat i s'han acabat els proble-
mes del dia, sovint penso que m’hauria 
de posar a escriure...

—Però, estar allò que se’n diu sense fer 
res, quan hi estàs?

-El noranta per cent de la meva vida era escoltar el pare.»

—Home... Deu minuts, sí, però més... 
La veritat és que m’avorriria com una 
ostra.
En realitat la conversa havia començat 
pel feminisme.
—Hi ha molta gent que encara es pensa 
que el feminisme és una cosa de dones 
solteres, de dones amargades, de do-
nes no satisfetes. En canvi a mi em 
sembla evident que la majoria de femi-
nistes són mares felices, dones que 
s’han pres el tema de la maternitat com 
una elecció lliure i no com una impo-
sició social. Jo, per exemple, sóc una 
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mare feliç, he tingut els fills que he vol-
gut, tres, i me’ls estimo moltíssim. Ara, 
jo, en feminisme, com en política, com 
en tot, sóc independent. La revista que 
dirigeixo, «Canigó», també és indepen-
dent; tot el que faig és independent. 
Això no vol dir que no cregui en la 
militància; al contrari. Crec que el mo-
viment feminista és una de les forces 
del futur. És una força revolucionària 
i de futur. Això és claríssim.

També vam parlar de la llei de divorci, 
que ella troba «molt curteta» i molt 
fumuda; de l’avortament; d'un viatge 
que acabava de fer al Berlín Oriental...

Totes aquestes qüestions, però, em sem-
bla que són prou conegudes i que no 
aporten gran cosa a l’intent d’acostar-se 
a aquest personatge complex que és la 
Isabel-Clara Simó, escriptora, directora 
d’una revista, professora d’Institut, 
mare de família, companya i, aviat, 
diuen, directora d'un diari. Retrocedim,

doncs, i anem als primers anys, a la 
infantesa, a la vida de família, a I’Alcoi 
franquista.

PRESONERA AL PARADÍS

—Jo he tingut una vida poc interes-
sant... Sóc filla de mestre. El meu pare 
era un home molt brillant, enormement 
intel·ligent, que va obrir una acadèmia 
a Alcoi; una acadèmia que ha estat una 
veritable institució. Tant, que a Alcoi, 
per iniciativa popular, van fer un ho-
menatge al meu pare i van posar el seu 
nom a un carrer. Era un home molt 
humà que va passar-ho malament du-
rant el franquisme. Bé, doncs, ja ho 
veus: resulta que tinc el pare mestre 

i que és ell qui m’educa. De manera que 
vaig passar la infància totalment lligada 
al pare. Ell era anglòfil i brutalment 
antinazi i jo, és clar, tenia l’habitació 
plena de motius anglesos: el rei, el pai-
satge anglès... També volia ser anglo-
fila, és clar! Era lògic. L'acadèmia del 
pare era a sota mateix de casa i, de fet, 
sortíem molt poc al carrer. Recordo ha-
ver sortit en rares ocasions. Em penso 
que era una noia malenconiosa, intro-
vertida, que jugava sola, que llegia, que 
escrivia des de ben menuda... El noran-
ta per cent de la meva vida era escoltar 
el pare, a l'acadèmia, a casa, durant les 
llargues i inacabables tertúlies que tam-
bé es feien a casa... Era una casa molt 
del segle passat. Ell va arribar a crear- 
hi un paradís, un paradís absolut. Quan 
feia fred al carrer, a casa s’estava bé; 
quan feia calor, a casa s’estava fresc. 
És clar, sortir al carrer era topar-se 
amb la cara de Franco pintada per les 
parets, aquella imatge sinistra... Recor-
do que, la primera vegada que vaig anar 
al cinema, el pare em va dir que abans 
de la pel·lícula farien el «No-Do» i que

•■M’adonava 
que era una 
persona 
diferent de 
les altres, 
que estava 
molt tancada, 
que tenia 
mentalitat 
vuitcen-
tista.» 

hi sortiria Franco. «Per favor, no ri-
gueu —ens va dir—, ni feu cap comen-
tari, perquè hi ha gent que escolta i 
podem pagar-ho tots.» Aquestes coses 
creaven un clima de por enorme en 
aquell Alcoi aleshores absolutament fei- 
xistitzat, tot i que Alcoi és un poble 
bàsicament anarquista i obrer, amb una 
història revolucionària increïble.

—A casa éreu anarquistes?

—No, més aviat gent de classe mitjana. 
Els pares eren fills d’obrers, d’obrers- 
obrers, però en dedicar-se a qüestions 
culturals i obrir l'acadèmia el pare va 
adoptar un tarannà de classe mitjana. 
A les tertúlies, hi venien professors, pe-
riodistes, gent més aviat benestant que

no eren pas revolucionaris. Jo només 
escoltava el pare; el que deien els altres 
em semblava que eren bajanades... En 
tot cas, és veritat que era enormement 
intel·ligent i que a l’acadèmia, per exem-
ple, s’havia carregat tot el concepte 
d'assignatura, que és un esquema fran-
cès i absolutament reaccionari. Allí no 
hi havia horaris i tothom ho estudiava 
tot. Però el pare era un home molt 
amargat, tenia molta amargura a dins... 
I així anava jo, tancada, sempre tanca-
da, en una família creient, liberal, amb 
tertúlies intel·lectuals, amb una bona 
formació bàsica... Jo, aquesta vida, t’as-
seguro que no la donaria a un fill meu. 
—Però bé devies veure algú, amics, com-
panys... No t’agradava cap noi?
—Home, vaig ser una enamorada total 
de James Deán!, però això... De perso-
nes més properes, recordo un company 
de classe que m’agradava, i sé que me'l 
mirava i me’l mirava, de lluny. Però 
em vaig assabentar d'un escàndol: ha-
via deixat prenyada la seva promesa, 
i per a mi, això, a la infantesa... Vaig 
tenir una decepció brutal. Anys després 
també em vaig enamorar molt d’Ingmar 
Bergman. Tenia una foto d’ell a l’habi- 
tació i va arribar a ser una cosa obses-
siva. Què vols?, jo el trobava preciós. 
—Has dit que éreu una família creient... 
—El pare era un bon cristià, molt culte, 
i no gens addicte a sant Pau. Era par-
tidari de la relació sentimental i emo-
tiva; la bondat, no a través de la raó, 
sinó a través de les emocions i dels sen-
timents. De gran, sí; en la seva decadèn-
cia es va tomar molt catòlic, un home 
de missa. Jo de petita no anava a missa 
—ja t’he dit que no sortia al carrer—, 
però creia en Déu i en el cristianisme 
amable que m’havia explicat el pare. 
Després, quan vaig anar a València a 
fer el pre-universitari, vaig tenir la meva 
crisi religiosa, molt forta, i vaig creure 
en Déu d'una manera molt seriosa i 
molt profunda. Però després, a través 
d’aquells primers capellans comunistes 
i obrers, vaig descobrir el marxisme i 
em vaig fer una visió absolutament ma-
terialista de la vida. En aquestes qües-
tions jo no entenc les ambigüitats: ets 
materialista o no ho ets. O realment hi 
ha un principi espiritual en la realitat, 
o no hi és. I, francament, no el sé veure, 
no el sé trobar ni el puc deduir per cap 
raonament. Aleshores, doncs, em faig 
marxista i mai més no m’han tornat a 
temptar aquestes qüestions.

VOSALTRES, ELS VALENCIANS
—Anar a València a estudiar, sortir de 
casa, devia ser un xoc molt fort pet 
a tu.
—Sí, vaig passar un any molt malament. 
M’adonava que era una persona diferent 
de les altres, que estava molt tancada, 
que tenia mentalitat vuitcentista. A més, 
i em sap greu dir-ho, de joveneta era 
una persona molt intel·ligent i molt bri- 
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liant. 1 jo no volia ser ni intel·ligent ni 
brillant; jo volia ser normal. Tenia el 
gran afany de ser normal, de trobar-me 
a mi mateixa, de relacionar-me amb els 
altres, i no ho aconseguia. De manera 
que vaig haver de trencar el cordó um-
bilical, de matar el pare, per dir-ho amb 
la frase freudiana. Havia desenvolupat 
una neurosi terrible que em calia vèn-
cer. Vaig patir molt amb Lluís Aracil; 
va ser ell qui em va plantar la meva 
neurosi davant dels nassos sense cap 
pietat. Conservo les cartes que em va 
escriure plantejant-me les meves con-
tradiccions. Em va deixar feta una des-
gràcia. Jo li vaig dir: «Escolta, no sóc 
imbècil i, aquesta neurosi, jo l’he de do-
minar.» I tinc el convenciment que, si 
no l’he vençuda del tot, doncs, Déu n'hi 
do. Ara, això no té gaire interès, passa 
a molta gent. Jo, que m'he dedicat a 
l'ensenyament, detecto de seguida els 
alumnes que tenen problemes. I en veig 
tants, de problemes, tants! En tot cas, 
l’Aracil ha estat la persona que més ha 
influït en la meva vida, a part del pare. 
Lluís Aracil és una de les -persones fo-
namentals en la meva vida, sens dubte. 
És un home enormement intel·ligent i 
ha estat tractat injustament. Com és 
possible que aquest país faci treballar 
sense cap facilitat una persona així? 
És un home que continua lluitant con-
tra les coses més irracionals i més estú-
pides, oi?
—Com vivies, a València?

—Vivia en una residència d'estudiants 
que era de la Sección Femenina. Ales-
hores havies de triar entre això o una 
residència eclesiàstica, i vaig pensar que 
l'ambient eclesiàstic seria massa brutal 
per a una xicota com jo, que tot just 
començava a tastar la llibertat. I em 
vaig decantar cap a la Sección Feme-
nina. Què vols fer-hi! La veritat és que 
eren molt burros, pobrets! Segons com, 
ells es volien fer els liberals i et deixa-
ven parlar; aleshores jo m’ho passava 
bé atacant tot aquell muntatge de les 
«cortes españolas» i tot allò. El que re-
cordo molt bé, i com una cosa mons-
truosa, és el temps que vaig passar tan-
cada per a fer el servei social. Un mes, 
tot de dones tancades... Allò flairava a 
desig sexual. Tant, que una nit vam fer 
un ball de disfresses i la majoria es van 
vestir d’home...
—Estudiaves filosofia, oi?
—Sí, filosofia pura.
—Et va arribar l’existencialisme?
—Sí, molt. Em va arribar per la filoso-
fia, tot i que ja havia llegit Dostoievski 
i Kierkegaard. Però sí, a mi, l’existen- 
cialisme em va arribar molt. Ara jo ani-
ria més lluny i et diria que el problema 
es el kantisme, més que no Hegel; crec 
flue encara som a l’era de Kant i que 
d aquí ha sortit tot, l’existencialisme 
inclòs. A la Facultat, però, també des-
cobreixo una altra cosa important: la 
clandestinitat. Jo tenia els problemes

personals que t’he dit i les idees no gens 
clares; es va ajuntar tot, més o menys: 
religió, política... I justament aquest fet 
em va impedir de militar en cap grup. 
Això sí, vaig fer alguna cosa. A la Uni-
versitat van agafar un xicot: el detenen, 
l’apallissen, es tanca la Facultat... Anem 
a portar-li revistes, llibres, recollim di-
ners... Jo m’apunto de seguida a aques-
ta feina i tinc la ingenuïtat de demanar 
diners al fill del rector, que era un fei-
xista total. La sorpresa va ser que ell 
em digués: «Perquè ve de tu, que si 
no...» Com que m'estava en aquella re-
sidència dels seus... Jo aquell dia duia 
una brusa vermella, que no tenia cap 
significat, però el bo va ser que temps 
després vaig saber que a la direcció ge-
neral de la policia consto com «ayuda 
roja internacional»... Internacional! Si 
jo no sabia res, del món! Si acabava 
de descobrir València! Vull dir-te que 
encara conservo una gran ingenuïtat i 
que, de fet, jo passava l'adolescència 
quan els meus companys ja eren a la 
joventut.
—Quines relacions tenies amb Joan 
Fuster?
—La influència de Fuster, la rebo a tra-
vés de Lluís Aracil, que és qui veia cada 
dia. Ara, quan surt Nosaltres, els valen-
cians, aquest es fa el meu llibre d'abso-
luta capçalera. Llavors començo a en-
tendre moltes coses.
—Com el veies, en aquell moment, Joan 
Fuster?
—Era una persona molt agressiva i te-
nia fama de ser molt mal educat. Feia 
molt aquelles coses de tipus socràtic, 
d'humiliar el famós. Però cal tenir en 
compte que Fuster ha estat molt mal 

tractat. Parlo d'intel·lectuals del Princi-
pat ; ell ha tingut unes relacions difícils 
amb Barcelona. Jo mateixa tampoc no 
he estat ben tractada al Principat. Aquí 
sempre he estat una valenciana. La per-
sona que més m'ajudà en els moments 
difícils va ser la Maria-Aurèlia Capmany, 
i això ho va fer sense haver-hi una amis-
tat prèvia, ella, que té tanta fama de ser 
una persona de capelleta. Doncs, amb 
mi, no. Bé, tant és... Em sembla que 
he corregut massa, oi?

—Sí, potser sí.

REFUGI D’AMOR
La Isabel-Clara sembla cansada de par-
lar i quan deturo la cassette per girar 
la cinta se’n queixa cordialment. Explica 
coses personals, riu, es regira a la ca-
dira. Tot seguit parlem del seu retorn 
a casa, en acabar la carrera, de la seva 
negativa a treballar a l'acadèmia del 
pare, de la decisió ferma d’allunyar-se 
de la família... Durant un any, però, es 
queda a Alcoi: llegeix i prepara unes 
oposicions en les quals aconsegueix el 
número tres. El destí és Figueres. .

—Només arribar a Figueres em diuen: 
«Ets casada?» Jo no em volia casar, 
tenia ganes de volar, de ser lliure, no 
volia lligar-me. I em diuen: «Doncs et 
casaràs; a Figueres es casa tothom.» 
I mira, em casava pel juny d'aquell ma-
teix curs. A Figueres vaig ser immensa-
ment feliç. És una ciutat que adoro i 
que sento una mica meva. És tan agra-
dable passejar per Figueres... Passeja-
va, anava als cafès, vaig fer moltes 
amistats, vaig començar a col·laborar a 
«Canigó»... «Canigó» aleshores encara 
era una publicació, per força en castellà, 
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és a dir, que estava prohibit d’editar-hi 
res en català.

—Pensaves dedicar-te al periodisme, 
aleshores?

—No. Segurament encara tenia aquella 
escala de valors, apresa del pare, se- 
gons la qual les persones més maques 
són les més intel·ligents. O sigui, que la 
intel·ligència era el valor més important. 
Després, amb el temps, he anat veient 
que això no és veritat i que és més im-
portant ser bona gent. Potser un dia em 
decantaré cap al cinisme, perquè la ve-
ritat és que començo a creure que, més 
que la bondat i la intel·ligència, allò que 
m’agrada és la gent ben educada; edu-
cada en el respecte de saber parlar i de 
saber escoltar. Això és meravellós. Què 
et deia? Ah, el periodisme... Doncs no, 
perquè jo aleshores segurament creia 
que un periodista era un intel·lectual de 
segona i... «Canigó» és l’obra personal 
del meu marit, Xavier Dalfó, que va 
aconseguir el permís de Madrid. Era 
l’any 1954. Un cop va tenir el permís, 
la intel·lectualitat de Figueres es va 
entusiasmar amb la idea. Però era 
una revista de cultura local, i si par-
laves de política tot eren problemes. 
Llavors vam publicar alguna coseta en 
català i no va passar res i, com que a 
Figueres va caure molt bé... Vaig dir 
a en Xavier: «Escolta, per què no ho 
fem més seriós, tot això?» I vaig co-
mençar la carrera de periodisme. Jo 

esperava la meva primera criatura, em 
faltaven dies per a tenir-la quan vaig 
anar a un dels exàmens... El maridet 
conduint i jo amb aquella panxota... 
Em van donar tots els aprovats que ca-
lia. Llavors van sorgir els problemes 
de cotitzar a l'assegurança social, cosa 
que no ens podíem permetre; però vam 
recórrer dient que el contracte matri-
monial és més fort que cap altre i que 
era absurd que el marit pagués un sou 
a la dona perquè l'entitat familiar, etc. 
Molts problemes vam tenir, molts! Però 
t’haig de dir una cosa: «Canigó», l'a-
guanta ell, en Xavier. Jo moltes vega-
des ja ho hauria deixat estar. En tot 
cas ho faig per raons polítiques. Per a 
en Xavier, «Canigó» és tota la seva vida, 
s’hi dedica des dels disset o divuit 
anys... O sigui, que no tot és patriotis-
me, també hi ha raons psicològiques 
profundes per a tirar «Canigó» enda-
vant. «Canigó» és la seva vida, se l'es-
tima més que a mi, i, a això, no hi ha 
dret...

—Et sents gran?

—Sí, sí que em sento gran, sense cap 
dubte. Sento el pes dels anys. Però no 
el sento amb recança, no em produeix 
tristesa. M’adono que no tinc l’agilitat 
física que tenia, que em canso més. 
Mira, ara no em puc quedar una nit 
sense dormir; després em trobo massa 
malament. Morirme no em fa cap grà-
cia, perquè jo penso que la vida és me-

ravellosa. M’agrada menjar, xerrar... 
En Xavier sempre diu que totes les 
energies se me'n van per la boca. Xerro 
massa, i només falta que vinguis tu...

PAÍS
Com sempre passa, és impossible de 
transcriure tot allò que l’entrevistat et 
diu. Vam parlar extensament dels sis 
anys passats a Figueres; del trasllat a 
Barcelona; dels poetes que més li agra-
den; de Fages de Climent i la seva poe-
sia eròtica, encara inèdita; de l'existen-
cialisme de Vinyoli; del platonisme de 
Foix; que ella no és capaç d’escriure 
poesia; de les lectures que més ha so-
vintejat... I, inevitablement, també vam 
parlar del país. La Isabel-Clara, que no-
més ha militat una temporada al PSAN 
—ho va deixar perquè creia que eren in-
compatibles la militància i el jet de diri-
gir una revista que volia ser indepen-
dent—, ha adoptat sovint, a través de la 
revista i personalment, actituds valen-
tes en tot el relacionat amb els Països 
Catalans. Qui vulgui seguir el seu pen-
sament polític i social ho pot jer en 
detall a través de «Canigó»; tot i això, 
em sembla imprescindible completar-ne 
el retrat personal amb unes referències 
ideològiques que, segurament, són mas-
sa breus.

—Jo crec que un nacionalisme com el 
que tenim, que no representa un canvi 
social, no va enlloc. Es continuen sepa-

I GENERALITAT
DE CATALUNYA

Catalunya i la Comunitat 
Econòmica Europea.

■

Llibre blanç sobre les conseqüències 
per a Catalunya de l’adhesió d’Espanya 
a la Comunitat Econòmica Europea.
Institut dTnvestigacions Econòmiques (Departament 
de la Presidència). Barcelona, 1982. Preu 2.000 pies.

Obra de gran abast i d’àmplia temàtica que situa Catalunya dir 
el context de les Comunitats Econòmiques Europees: la 
circulació de mercaderies i la qüestió duanera, la circulació de 
treballadors i els moviments de capital, les qüestions de política 
agrària, econòmica, energètica, social, així com els efectes de la 
integració per al sector públic català, són analitzats amb profusió 
de dades.
Existeix també edició catalana i castellana del capítol de conclusions.
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rant dues coses que no es poden se-
parar: la revolució social i la nacional. 
És a dir, que un nacionalisme de dretes 
va a parar inevitablement a una classe 
social determinada que té, és clar, so-
lucions determinades. Aquí el que cal 
és unir totes dues reivindicacions, la 
social i la nacional, per tal de no entrar 
en unes contradiccions brutals. No, 
mira, jo, al nacionalisme de dretes, no 
hi trobo cap sentit. En aquest moment 
el senyor Pujol no té cap poder, cap. 
No ens pot empresonar ni a tu ni a mi, 
ni pot dissoldre el seu propi Parla-
ment... Aquest senyor no mana! I t’asse-
guro que m'agradaria que el senyor Pu-
jol tingués poder, però no ens enga-
nyem, no en té. L'únic que s'ha aconse-
guit és una administració descentralit-
zada. De tota manera no hi ha dubte 
que Pujol, dintre del seu partit, és un 
home carismàtic; hi ha gent que et diu 
que per ell faria coses que penses: però 
és possible? Això és un mèrit personal, 
i en aquest sentit l'aplaudeixo. Ara, res 
de punyetetes social-demòcrates ni res; 
ell és un home de la dreta burgesa cata-
lana, i s’ha acabat, no dissimulem més.
—Culturalment, com veus el país?

—Jo diria que quantitativament estem 
bé. En aquest sentit no hi ha crisi, cada 
dia hi ha valors nous, alguns d’ells im-
portants. Però no s’ha acabat de con-
griar un corrent cultural propi, amb 
personalitat pròpia. Com a família 
cultural tenim poques coses per ense-
nyar. En aquest sentit estic preocupada. 
Jo no vaig mai a Madrid, però parlo amb 
gent que hi va sovint i em diuen que 
Madrid ha fet una represa cultural es-
pectacular, tan espectacular que en 
aquest moment Madrid és, realment, la 
capital cultural de la Península.

—L’explicació fóra política?

—Evidentment. Jo, que sóc marxista, 
ho haig de trobar indeslligable. Però 
justament perquè sóc marxista tampoc 
no sóc mecanicista i sé que les coses no 
es fan prement un botó i que s’encengui 
un llum.

~El marxisme, te l'has qüestionat?
—Com a anàlisi de la realitat, no. Ara, 
com a forma política, faig retrets al 
marxisme, això sí, i fins i tot des del 
punt de vista econòmic, encara que, en 
aquest tema, no hi entenc un borrall. 
La veritat és que jo encara crec que el 
materialisme dialèctic funciona. Sí, sí, 
sóc marxista.
~Països Catalans...

—Si parlem de Països Catalans, jo diria 
Que tot Europa hauria de tenir els ulls 
Posats al País Valencià. Poden passar 
cpses impensables a València. És Púnica 
situació que conec en la qual hi ha una 
identificació total llengua-classe. Una 
classe social té una llengua i l’altra clas-
se social té l’altra llengua, i això no pas-
sa enlloc del món. La dreta espanyolis-

ta, feixista, és la burgesia dominant que 
té els diners, i parla castellà; tota la 
resta parla català. Si el conflicte s’agu-
ditza, si collen massa els cargols... Mira, 
els problemes objectius porten la gent a 
l’angoixa, i de l’angoixa al cop de puny. 
I qui diu el cop de puny diu la pistola. 
Aquests judicis que es fan als indepen-
dentistes, sense proves; aquestes deten-
cions absurdes... No es pot actuar d'una 
manera tan salvatge i anticonstitucio-
nal. Si demà hi ha més detencions, si 
ens prohibeixen les emissores de fre-
qüència modulada, si tot continua com 
fins ara, la gent començarà a sentir 
que no es pot viure, començarà a sen- 
tir-se acorralada. I cal no oblidar que 
els clàssics de la sociologia diuen que 
un poble no és revolucionari quan és 
molt miserable; que un poble és real-
ment revolucionari quan s’adona que 
podria estar millor. Mira Irlanda: Irlan-
da és un poble revolucionari perquè la 
seva contradicció ha arribat a nivells 
d’angoixa. Vull dir que, a aquestes co-
ses, no s’hi arriba per voluntarisme. Per 
voluntarisme no es fa cap revolució.
—Creus que ocupes el lloc adequat a la 
teva personalitat?
—Jo diria que sí. El que passa és que 
sóc una persona feliç. Bé, t'ho dic d’una 
manera que sembla una frase insultant, 
oi? Vull dir que bàsicament sóc feliç. 
Per què? Doncs perquè faig les coses 
que m'agraden. Resulta que fer «Cani-
gó» m'agrada; que, ensenyar, fins ara 
m'agradava força; que tinc uns fills que 
adoro, que tinc un marit amb qui m'a- 
vinc molt bé, que tinc amics esplèndids, 
que tinc unes relacions humanes molt 
boniques... Per tant, sóc feliç. Això vol 
dir que estic fent les coses que em per-
toquen, però no vol pas dir que si en 
fes unes altres no les faria amb ga-
nes. Hi ha milions de possibilitats. Però 
també hi ha coses que no faria en la 
vida.
—Duries una activitat política possibi-
lista?
—No m’ho he plantejat mai, tu! Ara, 
a mi, tot allò que arrossega el poder, 
encara que sigui una parcel·la molt .pe-
tita de poder, el poder com a cerimò-
nia, actes oficials, cotxes oficials, por-
ters que es quadren..., tot això em pro-
dueix molta aversió, em fa un efecte 
molt desagradable. Segurament estaria 
molt incòmoda en un lloc d’aquests. 
Però et repeteixo que no m'ho he plan-
tejat mai.
—Isabel, també hauríem de parlar de 
la teva activitat com a escriptora.
—Oh, jo fins no fa gaire no em consi-
derava escriptora. Podia fer un conte, 
perquè et surt d’una asseguda, encara 
que després l’hagis de corregir, però no 
em creia escriptora, perquè no era ca-
paç d’escriure una novel·la. Ara n'he fet 
una i crec que no és una mala novel·la. 
Ara, doncs, començo a plantejar-me co-
ses en tant que escriptora; com que he

-Un nacionalisme com el que tenim, 
que no presenta un canvi social, 
no va enlloc.»

fet allò que no em creia capaç de fer... 
De tota manera, sóc una escriptora de 
diumenge a la tarda.
—Una darrera cosa. Com és que has 
viatjat tan poc?
—No he pogut! He estat pencant tota 
la meva vida com una bèstia! I, a més, 
tres criatures...

JORDI COCA
(Fotos: Barceló.)
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