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ntre els que creiem encara en
Gutenberg, fa temps que
sabem que l'hivern será llarg. I
per aixó, a moments, ens
^acostem i pensem plegáis.
Ara —comeng de marp—, tot i que Taire ja s'ha fet dolQ
com una nnagrana ensucrada i la llunn pren el daurat del vi
blanc envellit a TEmpordá; ara, tot i que la llum i Taire ja
allarguen el dia i també la má a Testado mes clara, us
presentem, des de Girona, uns fulls: els de la Revista de
Girona. Els Fulls de la Revista no volen ser "el mitjá d'un
cenacle, ni tampoc una proposta autoritaria", que deia Foix
quan un dia en presentava uns altres, sino un plec obert
ais creadors, ais crítics de les arts i ais pensadors, gironins
i no gironins; un espai de generes creatius, d'idees i de
pensament que omplin el buit que hi ha en tot grup huma
conscient del valor de la paraula. Els Fulls de la Revista no
son el resultat d'un esclat d'entusiasme: abans el fruit d'un
plantejament llarg i sospesat, inspirat peí que ja fou la
Revista a Tépoca de la Renaixenga i que ara teniu a les
mans, emmarcant-los: un órgan d'expressíó, entre d'altres
coses, literaria. La Revista de Girona, pero, també
emmarca aquests Fulls en un altre sentit: el de Texigéncia;
Texigéncia d'una qualitat i d'una diversitat —ex diversitate
partium ohtur perfectio orbis—, i, dones, d'una
unlversitat. Al fil de Tesperit que acabem de ressenyar,
diguem que aquests Fulls teñen una estructura senzilla: vuit
pagines de passeig peí pensament i per la crítica, i vuit
mes per la prosa i per la poesía; a cada número hi haurá
un Pintor convidat que els il.lustrará. Diguem, també, que a
mes de sortir parentitzats, apareixeran semestralment, ara
com ara. I ja per acabar, que el grup que els porta,
persones que formen un consell a part del de redacció de
la Revista de Girona, esperen, sobretot, aplegar lectors
d'aquí i d'allá en nom de Tintares per les lletres i per les
arts, per sostreure'ns, tots plegats, al buit de les sovint
buides imatges que a l'hivern ens porten.
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