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Literatura

Defunciones
REUS - TARRAGONA
Ángela Cees Gómez, 92 años. La

Centenari

Agustí Pons rescata i amplia la
biograﬁa de Maria Aurèlia Capmany
EFE
BARCELONA

L’autor ha ampliat el capítol
dedicat a la relació dels
intel·lectuals catalans amb
els corrents ideològics
punters de l’època
La polifacètica figura de Maria
Aurèlia Campany, de qui aquest
any es compleix el centenari del
naixement, torna a estar sota el
focus gràcies a l’edició ampliada i
revisada de la seva biografia, Maria Aurèlia Capmany. L’època d’una
dona, presentada ahir pel seu autor, Agustí Pons.
L’autor, que va conèixer Maria
Aurèlia Capmany personalment i
que ahir va defensar el seu llegat
literari, amb obres com Un lloc
entre els morts, de 1967, així com
les seves lluites a contracorrent en
qüestions com el catalanisme, el

marxisme i l’emancipació de la
dona, indicà que ha treballat sota
la premissa de «fer una biografia
per al gran públic, però amb el
rigor d’un acadèmic».
Durant les 475 pàgines del llibre, publicat inicialment l’any
2000 per Columna i que ara porta a les llibreries Meteora, el lector podrà recórrer la trajectòria
vital d’una dona que va ser una
de les personalitats més destacades de la segona meitat del segle
XX a Catalunya, mestra, novel·lista, actriu, autora, directora teatral i articulista en els mitjans de
comunicació.
Segons apuntà la seva neboda
Anna Capmany, va ser una «tia
fora d’allò normal, algú excepcional, de qui és un luxe haver estat
la neboda i haver-la acompanyat
en els moments més difícils de la
seva vida, com quan va perdre el
seu marit Jaume Vidal o quan va

RECEPCIÓN
DE ESQUELAS
De lunes a viernes
9 a 14 h y 16 a 20 horas

Maria Antònia Sagarra i Boada
Vídua de Francesc Garrido Gimenez
Ha mort cristianament als 83 anys.

(A. C. S.)

anuncis@diaridetarragona.com

977 299 702 · 977 299 703

Todos los días de la
semana de 20 a 22 horas
tancament@diaridetarragona.com

977 299 710

emmalaltir de càncer i estava amb
ella a l’hospital».
Pons indicà que en aquesta reedició ha ampliat el capítol 11,
sobre la relació que la intel·lectualitat catalana amb els corrents
ideològics punters de l’època, en
els anys seixanta i setanta, així
com amb autors com Jean-Paul
Sartre, Albert Camus i Manuel
Vázquez Montalbán.
Respecte al fet que la seva obra
no es trobi avui a les llibreries i no
s’hagi reeditat, la seva neboda
avançà que, aquest curs, Feliçment, jo soc una dona es llegeix
als instituts de secundària, i està
previst que Barcanova en faci una
edició per a adults. També es tornaran a publicar Lo color més
blau, al maig, i Quim-Quima, Cartes impertinents de dona a dona i
Un lloc entre els morts (Edicions
62), que Agustí Pons qualificà
d’«esplèndida».

Els seus afligits: filles Imma i Mònica, fills polítics Jaume i
Pep, néts Jaume, Blanca, Josep i Marina, germà polític, nebots i
família tota, en assabentar llurs amics i coneguts de la trista
notícia, els preguen una oració per la seva ànima i l’assistència a
l’acte de missa funeral que tindrà lloc avui dissabte, dia 24, a les
16.30 hores, a l’església parroquial de la Mora (Tarragona), favor
que els agrairan de tot cor.
Tarragona, 24 de febrer de 2018

Rosa María del Río Sanz
Ha fallecido cristianamente a los 74 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

(E. P. D.)

ceremonia se celebrará hoy, a las
15.15 horas, en el Tanatorio
Municipal de Reus.

REUS
Josefa Molins Griño, 92 años. El

funeral se celebrará hoy, a las
10.00 horas, en la iglesia de la
Puríssima Sang.
Anita Torrents Roca, 96 años. La
ceremonia se celebrará hoy, a las
10.30 horas, en el Tanatorio
Municipal.

REUS - DARMÓS (TIVISSA)
Cándida Anguera Anguera,

82 años. La ceremonia se celebrará
hoy, a las 9.00 horas, en el Tanatorio Municipal de Reus.

REUS - TOLOSA (FRANCIA)
Ramona Belenguer Espallargas, 85 años. El funeral se celebra-

rá hoy, a las 12.00 horas, en la
iglesia de Sant Joan de Reus.

VALLS
Ramona Dalmau Capdevila,

90 años. El funeral se celebrará
hoy, a las 16.00 horas, en la iglesia
del Lledó.

MONTBLANC
Manuel Molina Molina, 89 años.
El funeral se celebrará hoy, a las
12.00 horas, en la iglesia de Sant
Miquel.

LA RIBA
Teresa Romeu Ribé, 95 años. El
funeral se celebrará hoy, a las
10.00 horas, en la iglesia de la
localidad.

Mª Eugenia Miguel Fernández
Viuda de Jordi Benaiges Gibert
Murió cristianamente el día 23 de febrero de 2018
a los 79 años.
E. P. D.
Sus hijos Jordi, Xavi y Maria, nieta Lucía y familia toda comunican a sus
amigos y conocidos la triste noticia. La misa funeral tendrá lugar mañana
domingo, día 25, a las 9.30 horas, en la parroquia de
Sant Fructuós de Tarragona.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Municipal de Tarragona (sala 3)

Tarragona, 24 de febrero de 2018

Antonio Isern Torres
La Selva del Camp, 8 de gener de 1949
Tarragona, 23 de febrer de 2018

(E. P. R.)
Els seus afligits: dona Neus, filla Montse, pare Agustí, mare política
Antonia, germans, germans polítics, nebots i família tota, en assabentar
llurs amics i coneguts de la trista notícia, els preguen una oració per la seva
ànima i l’assistència a l’acte de missa funeral que tindrà lloc avui dissabte,
dia 24, a les 17.00 hores, a l’església parroquial de Sant Pau, favor que els
agrairan de tot cor.
Casa mortuòria: Tanatori Municipal de Tarragona (sala 6)
(notes de condol: www.tanatoritarragona.cat)

No es convida particularment.

Tarragona, 24 de febrer de 2018

Antonio Fraguas de Pablo
(Forges)
Creu Sant Jordi

Sus afligidos: esposo Armando, hijos Armando, Andrés y Ainhoa, nietos Eder y Nil, hijo político
Jordi y demás familia, al comunicar a sus amigos tan sensible pérdida, les ruegan una oración por
su alma y la asistencia al responso que tendrá lugar hoy sábado, día 24, a las 18.00 horas, en el
Tanatorio Municipal de Tarragona.
(notas de condolencia: www.tanatoritarragona.cat)

No se invita particularmente.

Tarragona, 24 de febrero de 2018

La Generalitat de Catalunya
expressa el seu dol

