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BUSINESS DAY HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE.
Es difícil hacerse millonario de la noche a la mañana. Pero por algún sitio hay que empezar.  Y el mejor sitio para hacerlo, es en Citroën. 
Allí es donde encontrarás la herramienta perfecta para llevar tu biseness hasta el infinito y más allá.  Eligeel vehículo comercial Citroën que
mejor se adapta a tus necesidades y llévatelo con unas condiciones de business insuperables hasta el 30 de novembre.  ¡Tiembla, Roque&Fele!
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“La idea formada sobre els Estats Units 
que tenim potser no s’ajusta a la realitat”

TEATRE

L’articulista i historiador Miquel Planas parla sobre la victòria
electoral de Donald Trump i altres sorpreses recents. Pàg. 30

Els Còmics de Sant Llorenç porten 
a escena «La Gàbia de les locas»
Joan Serrat, director: “La gent ens recorda amb 
molt de carinyo, hi ha expectació”. Pàg. 67
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ues històries fasci-
nants. Això és el que
aquests darrers dies
m’han tornat al cap a

través de l’oïda i la mirada. Es-
coltar i veure. I aprendre. Dijous
a la tarda, a la sala d’actes de la Bi-
blioteca Fages de Climent, va te-
nir lloc una xerrada magistral
protagonitzada per Isabel-Clara
Simó (Alcoi, 1943). L’escriptora,
periodista i degana de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes va ser
convidada per la Càtedra Maria
Àngels Anglada de la UdG i, com
no podia ser d’una altra manera,
va parlar de manera distesa,
oberta i amb sentiment sobre la
seva etapa com a redactora i di-
rectora de Canigó. 

Sempre amb la memòria pre-
sent del seu marit, l’enyorat fi-
guerenc Xavier Dalfó, Isabel-Cla-
ra Simó va detallar la seva arri-
bada a  Figueres com a professo-
ra del Muntaner i aquelles xerra-
des “meravelloses” que va mante-
nir amb Fages de Climent a l’Hos-
tal Armendares. L’escriptora va
reivindicar Maria Àngels Angla-
da “una independentista de les
originals” i una autora “única”.
També va desgranar moltes anèc-
dotes amb la censura i amb aque-
lla etapa final del franquisme que
he deixat ben anotades. Malgrat
ser filla d’Alcoi, té tots els núme-
ros per a ser declarada filla adop-
tiva de Figueres algun dia. “Sóc
una figuerenca més”, ha dit en
moltes ocasions.

Dos dies després, dissabte al
vespre, vaig ser un dels sorpresos
en veure el ple de la platea i les
llotges inferiors d’El Jardí amb
motiu de la projecció del docu-
mental dedicat a Alexandre Deu-
lofeu. El treball és magnífic. Fins
i tot diria que serveix per a pas-
sar-nos el gat a l’esquena, als em-
pordanesos, per no haver estat
prou atents a la figura del farma-
cèutic i pensador. Crec que la par-
ticipació pública en aquest pro-
jecte audiovisual l’hem de consi-
derar una bona inversió. La te-
nacitat de Juli Gutiérrez Deulo-
feu, nét del gran mestre de La
Matemàtica de la Història i de la
prolífica investigació sobre el ro-
mànic, ha estat clau. Ja sé que
Deulofeu no va ser cap Nostra-
damus. Més aviat va ser un geni
universal que el temps s’encarre-
ga de reforçar cada cop que en
passa alguna de grossa. Sempre
podem dir que ell ja havia avisat.
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