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— una considerable diversitat, senyal de creativitat i de riquesa de la llengua;

— l’existència de grans àrees lingüístiques manifestades de manera clàssica, amb una insis-

tència sobre l’arc perifèric que va de la Drôme als Alps-Marítims, mostra ensems fets de conserva-

dorisme i d’innovació;

— la relativitat dels límits lingüístics. Els desplaçaments, els intercanvis de tota mena han 

creat connivències i àdhuc una barreja que revela la unitat de la llengua i la realitat de la intercom-

prensió a Provença com arreu.

Michel Camprubí

Isabel-Clara Simó rep el 49è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (Barcelona, Palau 
de la Música, 20 de febrer de 2017). —  Un any més el Palau de la Música Catalana va acollir 

l’acte de lliurament del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Enguany, en la 49a edició, home-

natjant la narradora i periodista alcoiana Isabel-Clara Simó i Monllor.

El Palau es va omplir de socis d’Òmnium Cultural i d’amics i companys d’ofici de Simó. 

També hi van ser presents representants de les principals institucions del país, tant de Catalunya 

com del País Valencià. Cal destacar la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Car-

les Puigdemont, el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, i la presidenta del Parlament 

de Catalunya, Carme Forcadell, així com la de l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, la ciutat natal de 

l’escriptora.

L’acte va traçar la trajectòria vital i literària d’Isabel-Clara Simó a través de la lectura dramatit-

zada de fragments de les seves obres. Des de Júlia, la seva primera novel·la, fins a Jonàs, publicada 

el 2016, es van poder sentir fragments d’obres com El mossèn, La salvatge, El professor de música 

o El conjur. Els actors Carme Juan i Fèlix Pons van ser els encarregats de fer-ne les lectures, acom-

panyats del violoncelista Jordi Claret i la ballarina Anna Hierro, que complementaven l’espectacle 

artístic que Òmnium Cultural va crear expressament i que va comptar amb la direcció artística de 

Pau Miró. A banda, cal mencionar la intervenció dels també alcoians VerdCel, que van obrir aques-

ta part de l’acte amb una versió pròpia de la cançó d’Ovidi Montllor El meu poble Alcoi.
En la part més institucional, Jordi Cuixart va obrir l’acte com a president d’Òmnium Cultural amb 

un discurs de reconeixement i felicitació a «una valenciana compromesa amb la seva llengua, la seva 

cultura i el seu país, a una autora prolífica en el camp de la ficció literària i a una articulista punyent».

La vessant més compromesa d’Isabel-Clara Simó també va ser destacada per Margarida Arit-

zeta, membre del jurat del Premi d’Honor. Aritzeta va destacar especialment la seva tasca com a 

periodista cultural iniciada a la revista Canigó, que va dirigir des del 1972 fins al 1983, i des d’on 

es va donar veu a tota una generació de joves escriptors que com ella mateixa conformaran el que 

s’ha conegut com a Generació dels 70.

Per altra banda, Xavier Bru de Sala va glossar la importància literària de la seva obra. Bru de 

Sala va situar Simó com un dels noms que han de formar part del cànon de la literatura catalana i 

va afirmar que haver rebut el Premi d’Honor fa justícia a una de les grans escriptores de la literatu-

ra catalana actual.

L’acte va cloure amb Els Segadors i el lliurament del guardó que com ja és tradició ha elaborat 

l’escultor Ernest Altés amb un còdol d’un riu important per la biografia del premiat, enguany del riu 

Serpis i concretament del seu pas per Alcoi. Isabel-Clara Simó, en el discurs d’agraïment, va apel·lar 

al coneixement i a la cultura fent-se seva la màxima llatina Sapere aude, «atreveix-te a saber».

Gerard Muixí i Tejado

Òmnium Cultural
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