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Isabel-Clara SIMÓ
Carta al meu nét:
Sobre el nacionalisme
Columna, «Carta a...»
Barcelona 2000.

Darrerament proliferen els llibres re-
dactats de forma epistolar on diver-
ses personalitats de renom s’adre-
cen a suposats néts, germans o fills
per tal de parlar-los (a ells i, de re-
truc, a la resta de lectors) d’un tema
que els inquieta d’una manera molt
íntima. L’editorial Columna s’afe-
geix a aquesta moda i enceta la
col·lecció «Carta a...» amb aquest
breu llibre de l’escriptora i periodista
Isabel-Clara Simó, on, amb l’estil
amè, entenedor i directe que carac-
teritza les seves obres, tant les pe-
riodístiques com les literàries, s’a-
dreça a un nét encara imaginari per
explicar-li què és això del naciona-
lisme, ara que se’n parla tant, i tan
malament, des de les cavernícoles
instàncies del govern espanyol. 

Amb aquesta carta, precedida per
un pròleg de l’historiador Josep M.
Ainaud de Lasarte, I.-C. Simó fa
didàctica del nacionalisme remetent-
se a anècdotes i vivències pròpies:
explica les contradiccions i les burles
sofertes durant la postguerra, en
plena dictadura franquista; narra el
propi procés de descoberta de la cul-

tura, la història i la geografia d’arreu
dels Països Catalans, en un moment
en què tot semblava girar al voltant
d’España; descriu aquella societat
«plena de contradiccions i descon-
certada» on tants catalans van
haver de viure; i té un record emo-
cionat envers Joan Fuster i la seva
obra Nosaltres, els valencians, que
possibilità que tant ella com altres
estudiants es fessin preguntes
sobre llur identitat nacional i la
reali tat que vivien diàriament. 

Tanmateix, la seva veu rebel no
pot evitar d’exclamar-se que els de-
fensors de la llibertat, els revolucio-
naris que l’envoltaven en la seva
època d’estudiant, quan començava
a desvetllar-se la seva personalitat
inconformista i crítica, estiguessin
dividits en tres discursos diferents,
però no excloents sinó perfectament
conjuminables: la llibertat de classe,
la llibertat de la dona i la llibertat na-
cional, que amb el temps esdevin-
drien els tres eixos principals del seu
pensament. Diverses vegades al llarg
del llibre compara la situació inferior
de les dones i dels sectors més dis-
criminats de la societat amb la situa-
ció d’inferioritat de la nostra llengua
i del nostre país.

Alhora, també es lamenta de l’ac-
titud passiva de la major part de la
societat en temps de la dictadura,
que acceptava com un fet natural la
situació injusta que es vivia, i no es
feia preguntes sinó que es confor-
mava amb el típic i tòpic «anar
fent», de tan trista anomenada a
casa nostra. Així mateix manifesta la
seva indignació per l’autoodi irritant
dels burgesos barcelonins. Compara
aquelles actituds amb les que s’ob-
serven davant les actuals agressions
espanyoles i deixa ben retratats els
«esquizofrènics ideològics» i llur ser-
vilisme llefiscós: els qui postulen que
dues llengües són millor que una
(malgrat que aquesta una sempre
sigui l’única discriminada); els acom-
plexats, conformistes, resignats i en-
cantats de la vida de ser la part d’un
tot; els qui no volen que Catalunya
(o els Països Catalans) siguem un
país normal que pot viure en català
sense entrebancs, sinó que volen un

país folclòric, amb una llengua amb
els àmbits d’ús limitats.

Finalment, justifica la seva aversió
envers l’actual constitució espanyola,
sorgida del postfranquisme i redacta-
da en consens entre dictadors i
demòcrates, amb molta por i massa
prudència per part dels darrers i amb
la intenció mal dissimulada per part
dels primers de «frenar Catalunya,
fer-li impossible qualsevol projecte
nacional, lligar-la de mans i peus,
avortar qualsevol intent d’afirmació
nacional catalana». I conclou dient
que, si arriba un dia en què els
Països Catalans són independents, la
relació amb Espanya serà molt més
bona, un cop esbandits els comple-
xos de tots dos pobles.

Amb aquest llibre de publicació
tan oportuna, Isabel-Clara Simó ex-
posa, d’una manera planera però ri-
gorosa, militant però serena, les seves
reflexions sobre el nacionalisme, amb
les quals explica i aclareix el sentir de
tots aquells qui som catalans i, com
és natural, de cap altra nacionalitat.
Un llibre impecable, des de la senzi-
llesa, que ben segur que els profes-
sors més compromesos divulgaran
entre els alumnes.u
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