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1. Isabel-Clara Simó
filla d'un gran professor,

25. I així, fent de professora,
exerceix de directora

2. tolerant i liberal,
i d'una dona cabal,

26. de «Canigó», com si res,
fins que l’any vuitanta-tres

3. neix a Alcoi, un dia clar,
al País Valencià.

27. plega veles la revista
de caire independentista,

4. Cofada amb la cucurutxa,
per Nadal ben poc es dutxa.

28. on tot temps li han fet costat
en la catalanitat

5. Pel seu oncle, ves quin cas!,
descobreix el plexiglaç

29. Pedrolo, Salvat, Calders,
Avel·lí Artís i algun més.

6. i el «celo» el més gran invent,
a l'Espanya del moment.

30. La Simó, però, no para
i en la seva obra s'empara.

7. De joveneta estudia
Lletres i Filosofia,

31. Prova sort i «oh, là, là!»
guanya el Víctor Català.

8. amb delit i paciència,
a la ciutat de València,

32. I ara sí que se'ns envela
dedicant-se a la novel·la.

9. on coneix Joan Fuster,
que molta estima li té,

33. Escriu «Júlia», «Ídols», «Bresca»
i fins i tot se'ns engresca

10. i Aracil, sociolingüista,
molt agut i llarg de vista.

34. amb obres com «El Mossèn»,
amb què més d'un se li ofèn.

11. D'ells entoma el compromís
per la llengua del país.

35. «T'estimo», «Marta», «Raquel»,
«Una ombra fosca...»,«Joel»,

12. Fa un temps de mestra a Bunyol
fins que un dia aixeca el vol

36. «La veïna», «La innocent»,
«La salvatge»... i ves fent!

13. i s'instal·la a l'Empordà,
vora mar i arran del pla.

37. «Angelets», «Un tros de cel»
i «Contes de la Isabel»...

14. Hi coneix en Pla, en Dalí
i més gent amb pedigrí.

38. Total una cinquantena
de títols, de tota mena.

15. com en Fages de Climent,
un poeta decadent.

39. També ha escrit poesia
contundent i amb energia.

16. O com Xavier Dalfó,
fundador de “Canigó”,

40. I no cal dir, traducció,
guions per a televisió,

17. una revista emergent,
amb qui pacta el casament.

41. assaig, crítica, teatre...
No ha parat mai de combatre.

18. Amb ell, viatja feliç
fins a Londres i París.

42. Per això i per més raons
té molts premis i guardons

19. Des de llavors la revista
guanya amb el seu punt de vista.

43. i aquesta auca que ha dictat
un lector bocabadat

20. Tant agrada al personal
que passa a ser setmanal.

44. d'una dona que ens captiva
pel que té de combativa.

21. Per fer-la molt més rodona
es trasllada a Barcelona,

45. Una escriptora de raça
que llegeixen a la plaça,

22. amb els fills i amb el marit
i comença un nou envit.

46. a l'escola i al mercat,
també a la universitat.

23. A l'Institut Calassanç,
hi fa classes als més grans.

47. I fins i tot potser al cel.
Moltes gràcies, Isabel,

24. I també, a la Pompeu Fabra
on més d'un la rep amb sabre.

48. Isabel-Clara Simó
per la teva aportació.
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