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Amb la desaparició de la Isabel-Clara Simó, el món 
ha perdut una gran persona. Naturalment, tam-
bé una escriptora excepcional que va contribuir a 
donar a la literatura catalana l’alta qualitat que tots 
els entesos li reconeixen, una convençuda indepen-
dentista amb vocació de Països Catalans –noció, 
per cert, darrerament força oblidada–; una perso-
na de tendència clarament progressista i una fer-
ma  defensora dels drets de la dona. Però, repeteixo 
que, sobretot, una gran persona.

No va voler mai escriure sobre independentis-
me, sobre feminisme o sobre política, que eren tres 
eixos importants del seu pensament. Per honeste-
dat. Perquè deia que li hauria sortit un pamflet. 
Ella sostenia que la literatura estava feta, sobretot, 
de coses que eren mentida, d’històries inventades, 
de relats ficticis. Que havia de ser així. I que, expli-
cant aquelles realitats de joguina, ja sortia el veri-
table pensament de l’autor. Només cal llegir-la per 
comprovar-ho. 

Però jo no vull que aquest sigui un article sobre 
la seva magnífica obra perquè, sobre això, ja s’ha 
escrit molt i aquests dies, probablement, se n’es-
criurà encara més. Jo vull que aquest sigui un arti-
cle d’homenatge pòstum a la persona. Una persona 
que va haver d’afrontar la terrible experiència de la 
pèrdua d’un fill i ja, en els darrers anys de la seva 
vida, la del seu marit, fet que la va colpir i afectar 
severament, però que va poder superar amb una 
enteresa i una fortalesa que també eren caracterís-
tiques de la seva personalitat.

Perquè la Isabel estimava els qui tenia a la vora. 
Era honesta i conseqüent amb el que pensava i 
oberta d’idees. Tenia una mentalitat jove i moder-
na malgrat la seva edat. I era senzilla i agradable en 
el tracte. Gran conversadora, el seu era un discurs 
fresc i gens encarcarat. De vegades, picant, fins i 
tot. Parlava amb tothom. Interpel·lava sense mani-
es qualsevol que tingués a la vora, tant si era per 
preguntar-li l’hora com per comentar com era de 
simpàtic el cambrer, encara que no vingués a tomb. 
Còmicament malparlada quan agafava confiança 
amb les persones, que no li costava gaire, quan ho 
trobava oportú, tacava la seva conversa d’agrada-

bles esquitxos d’humor que la feien sentir propera 
i cordial. Recordo que, una de les vegades que vam 
anar a sopar, seient ella i jo tots sols en una taula 
del restaurant, es va posar a xerrar amb una parella 
que hi havia a la taula del costat i vam acabar expli-
cant acudits tots quatre. Perquè, a la Isabel, li agra-
dava explicar acudits i també que li n’expliquessin.

Vaig tenir la sort de conèixer-la fa ja bastants 
anys per raons professionals, però vam congeniar 
de seguida en el pla personal i la veritat és que avi-
at ens vam fer amics. I, a partir d’aquell dia, ja no 
ens vam deixar de veure. Acostumàvem a fer coin-
cidir les nostres trobades amb algun acte literari, 
però, a vegades, després, passàvem una llarga esto-
na conversant i, en acabat, com que jo solia dur-la a 
casa seva amb el meu cotxe, sempre em convidava 
a pujar-hi a fer una darrera copa perquè no se sabia 
acabar les converses. Ens va quedar pendent una 
excursió que havíem planejat de fer a Sant Miquel 
del Fai, un indret que, per qüestions personals, era 
especialment significatiu per a ella i que volia tor-

nar a visitar. Li havia promès d’acompanyar-la-hi, 
però, lamentablement ja no vam ser-hi a temps.

Ara, trobaré a faltar les seves trucades a qualse-
vol hora per a consultar-me un dubte lingüístic que 
li havia sorgit en aquell mateix moment; trobaré 
a faltar el seu humor irònic i punyent quan, fent 
broma, per exemple, em burxava criticant certs 
tics meus sobre el meu estil literari. Recordo, per 
exemple, un acte en què ella presentava un llibre 
meu a Granollers, durant el qual no sé com ho vam 
fer anar, però vam arrencar uns quants somriures 
del públic assistent embolicant-nos en un seguit de 
bromes i sarcasmes de l’un sobre l’altre que potser 
va semblar preparat i tot, però que puc assegurar 
que va ser completament espontani. Perquè aques-
ta era una altra qualitat de la Isabel. La seva espon-
taneïtat desenfadada i sense complexos. I trobaré a 
faltar també, naturalment, aquell referent que va 
ser per a mi, la Isabel, en molts sentits. No tan sols 
en el literari, sinó, sobretot, per la seva humanitat, 
però també per la seva capacitat de treball. Perquè 
la Isabel va treballar fins al darrer moment. Tre-
ballava cada dia. Deia que era molt important fer-
ho, encara que, al final, només hagués escrit deu 
ratlles vàlides i que, l’endemà, potser les hagués 
d’esborrar perquè no li acabessin d’agradar. Deia 
que aquella autoexigència i aquella disciplina eren 
imprescindibles per mantenir el tremp.

Però, sobretot, tristament, trobaré a faltar la 
persona, l’amiga, la Isabel. Si, des d’algun lloc, ella 
pogués llegir això que escric, estic segur que li agra-
daria que n’hagi destacat, sobretot, l’aspecte humà 
més que no pas el professional. El món és una mica 
pitjor avui perquè ella ja no hi és. 

En els darrers temps, ella m’havia confessat –i 
també ho havia fet públicament– la seva ferma 
voluntat de lluitar contra la malaltia que patia, des 
d’un irrenunciable compromís amb la vida, amb 
l’activitat i amb el treball i des d’un optimisme 
conscient i gens ingenu que l’acompanyava arreu i 
que encomanava als qui l’envoltaven. 

Però passa sovint que els qui ens són més neces-
saris, quan ens falten, sempre ens sembla que era 
massa aviat perquè marxessin. Perquè la Isabel 
tenia moltes ganes de viure, tenia moltes ganes de 
fer coses i tenia moltes ganes, encara, de contribuir 
a fer millor aquest món. I tant que sí, que era massa 
aviat, en el seu cas...!

Descansa en pau, amiga. T’emportes tot el meu 
afecte.
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Guillem Rovirosa, home de fortes conviccions cris-
tianes, va lliurar la seva vida per la causa de la fe i 
dels treballadors. Era als voltants de 1959 quan un 
servidor, en l’edat d’infant de 10 anys, s’assaben-
ta amb admiració de la seva existència. Va ser en 
una d’aquelles tantes tertúlies clandestines, on els 
pensaments expressats en veu alta a casa per adults 
calen fondo en la jovenalla que escolta encuriosida.

Seria de més grandet, altra vegada arran de la 
seva mort i encara plena dictadura franquista, i en 
l’espai d’un cristianisme compromès amb les per-
sones que sobrevivia en les catacumbes, que es tor-
naria rememorar el seu nom i la seva obra. Avui el 
seu missatge –que encara és d’una rabiosa actuali-
tat– ha esdevingut tot un referent per a la memòria 
històrica. Un referent de sindicalista compromès 
que no pot caure en l’oblit per a les noves generaci-

ons, tant de cristians com no.
Nascut a Vilanova i la Geltrú el 1898, morí el 

1964. Visqué la joventut dins un ateisme acèrrim, 
fins que es convertí al catolicisme. Passà la Guerra 
Civil del 1936 a Madrid, a la zona republicana, on 
fou malmirat i ho seria també després del conflicte 
pel franquisme pels seus plantejaments socials i de 
compromís.

Creà el 1946 a Madrid l’HOAC (Hermandad 
Obrera de Acción Católica), a les Espanyes, amb 
l’aval de Pius XII; a Catalunya s’anomenaria GOAC 
(Germandat Obrera d’Acció Catòlica). L’objec-
tiu era d’impulsar un moviment obrer apostòlic 
d’adults dintre de l’Acció Catòlica. Tot passava en 
l’Espanya de la postguerra, on les cicatrius encara 
eren ben vives, enmig d’una repressió política sen-
se pal·liatius i d’una jerarquia eclesiàstica que, a 
causa d’una tremenda persecució religiosa durant 
la Guerra Civil, es lliurava als vencedors.

La seva activitat apostòlica fou atacada pel règim 
franquista, ja que en resultà el seu enemic. Rovi-
rosa feia una anàlisi radical de la realitat social i 
de les seves injustícies a la llum de l’evangeli, més 
enllà de tota retòrica capitalista o comunista. Això 
portava al compromís d’haver d’aplicar una acció 

decidida en el món concret de cadascú.
La finalitat de l’HOAC era fer una acció comu-

nitària, lluny de ser un partit o un sindicat ni cap 
organització purament espiritualista i encara 
menys per a classes benestants, com podria ser 
l’Opus Dei. Pretenia formar cristians amb consci-
ència de classe. Per això va crear el manifest ideo-
lògic que ell anomenava comunitarisme. És a dir, 
que tota acció passa per ser viscuda en comunitat. 
I professava des de la base evangèlica que, en cas 
de necessitat, els béns havien de ser comuns. Ell 
concebia amb aquestes paraules una nova societat: 
“Ni el sistema capitalista de viure de lloguer ni el 
comunisme de viure en una caserna tan gran com 
el país són compatibles amb la possibilitat que les 
famílies puguin formar comunitats humanes.”

Molts membres de l’HOAC i altres organitzaci-
ons socials fundaren el sindicat Comissions Obre-
res l’any 1960. Entre els militants hi havia molts 
cristians que s’hi comprometeren.

Visqué els últims anys de la seva vida a 
Montserrat. La seva obra fou reconeguda internaci-
onalment, perquè en deixà un bon testimoni gràcies 
al seu tarannà obert i dialogant. L’abat Escarré, el 
bisbe Pont i Gol, Pere Casaldàliga, Ballarín... deixa-
ren constància de la seva fidelitat evangèlica vers els 
obrers. Una personalitat del món del treball per a la 
memòria col·lectiva, com a model de persona, com-
promesa tant amb el país com amb la justícia social.
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