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oun Tfixivior, -.hí^ ¿L- jirincipi Jt-ls
iiny.s }0, íins •<^ hi SL?\';I recenr dc.s;ipiírició, conrcii. ¡iinb inccns¡t;it i
deiliciiciií ilivcr^tis, se^fcín^ els
Is
m o m e n t s , la pi)t;>ii;i, l;i crítica
licerariii i iirtísticii i Passaijí, i hn
V7] fer en unes circiini-sríiiicics
historiques hcn varitidcs i tlilícils. En LICIÍHÍriva, intenta de realitiar, al llarií deis úlilnis
seixiinca anys, un nnüel d'intclleeriial que
havien contrihiiit a Hxar a Catalunvii al^iins
deis currents culturáis deis 30 i í.\iic la guerra
i le^ sevcs conse¿|üencies tihlitíaren a rcfortniilar. Aiííi', [;) iieccss;ii¡a revisiti de la seva
obra ens ha de dur a plantcjar-nus el seu

procés de liirinacii'i i el paper que intenta de
ju^'ar, solirernt coni a crftic, en els anv.s 30.
Un yrup excepcional
Una serie de ca,siialirats fa aterrar -A pati
LIC lleti'es de la Universitat de BarcelonLi, a
punt J'estrenar, com el pai's la sevii primera
autonoinia, una '^erie LIC jovcs; Salviidcir
Es|irÍLi, BartomcLi Ros.sclló-rorcel, Joan Teixi'^lor, Vtartí de Riquer, I|ín;isi Aguscf, josep
M;i. Biiix i Selva, Linfa CasaLs, T o m a s
Lamarca... 1 a aquests nunis, encara que no
por la via Lm!\'ersif¡'uia, sincí a través de
l'amistat amh Teixidor, s"hi [^nJria afe,iíir
Revista Je Giron;i ;uiiii. l^i ailinl - au'o-;' \W2

, ' • * =

Joan Vinynli. Lti trajectoria pusterior, U importüncla que poilien
ceñir en l'época i la que tindrien
mes tard, la dimensió i especialització deis noms son ben diverses (1).
Malgrat cor, a n i r a n adquirinr, la
majoria d'ells, una certa consciencia
generacional. No es poc dir que t'ormin
un yrLip coherent i compacce, ni can
.S0I5 que cots jujjuin J e la maceixa
manera la carca de íormar pare d'un
yrup o d'una generación pero sí <.|ue
alguns d'ells van creant la inrac^e i les
caracteríscií-iues especifiques d'una
«generaciti universitaria" en la qua
l'adjectivaciü és una dada tnnamental.
De fet, aixo els uneix, no .sohunent perqué .siguí el mociu de la seva amistar,
sino perLiui> al \'oltant d'aquesta dada i
el sentit que se li dona converyeixen
una sibrie de crets que els donen especificitac, uns trets que i.leri\'en de i'especial situació hiscñrica en t|ué es formen.
Es traeca de la primera f^eneració de la
Catalunya contemporania que es troha
amh un gruix Je prodiicció cultural ile
prou diniensions al seu darrere, i aixó
vol dir des d'una producció literaria
que pot comentar a ser concebuda en
termes de tradiciii, lins a una mínima
infrastructura ccdiural que pot ser
potenciada gracies a la nova situació
i-pie s'tibre a partir de la caigui.la de
Primo de Rivera. A mes, alguns Jels
protagtmistes d'aquest procés Je construcció cultural, Fabra, Riba, Ruhii'i,
Bosch Gimpera..., podran exercir el seu
mestratge directe des la Universirac ile
Barcelona. El passat recent i el present,
per uns anys, confdueixcn de manera
que és possible J'actuat en l'ambic cultural cácala amb un grau de normalitat
instilic. En una societat catalana traveseada per una diversicat d'opcions ideologiques i cultutals amb fort^a vitalitat
i amb un procés d'estracificacio cultural
que cendeix, malgrat toces les mancanees, mes que mai, a acastar-se al model
d'alguns deis paisas europeus, s'obren
uns temps en qué tot és mes possible
que mai. Tanmateix la crisi política
que pateix la societat europea, mole
aviar reflectida en la constant crisi
polícica de la República, fara que tot
t^srigui mes amena^at que mai, i dins
d aquesta amenaza els diversos coirents
ídeologics intentaraii donar respostes
t'n les quals la ctiltura jugara un p;iper
Itmamental. Així qui aspira a exercir
'''lerivitat J'escripcoc a Cacalunya en

els anys
30 haura de situarse com a pe^a d'un catiler
d'escacs complex, pero aquesta és la
griicia, hi ba el tauler i les peces mes
grosses que bi ba hagut mai i, a mes, els
peons poden aspirar a reines, perqué les
reines s'baii proposat infantar i convertir peons en cavalls, alfils i, si s'escau,
encronitzar-los.
Escriptor i crític
L\ipció que jugara Teixidor. el que
acabara representant en aquests mrys,
está absülutamenc Hígada a l'especificitat J e la situació. El jove escriptor
comeni^a a teñir lui cert ntmi amb
i'aiiarició de Poemcs el I9i2 ;i les public a c i o n s de «La Revista»' ( 2 ) , i
paraMelamenc ci'jmeni^a a exercir de
critic literari i, tle maneni mes secumlari;i, iirtístic. Pero el períil ile poera-crític del T e i x i d o r J ' a q u e s t s anys es
comencata a consiilidar a partir J e
final Jel 3í. L'activirat que desplega
des d\iquesc momenc té diversos Ironts,
pero ttits ells cendents a realitzar el
model ideal Je p(.ieta-crícÍc-bome de
ccdcura que l'inici ilel mestratge de
Riba ba dibuixat com a expressió a
Catalunya d'una de les cendüncies culturáis predominai^cs en l'Europa de
l'época, i el realitzara de manera que,
per la seva constant presenciii piiblica,
és un deis que concribueix a alonar una
imacge d'aquesta nova generació universitaria i albora tenjeix a ctmneccarla, des d'un ]iunt de vista teoric i també
en la practica, a algune^. de les figures
de la vella genemciiV Que sigLii a parcir
de Tany 33 que Teixidor comeni;a a
desplegar una accivicat cada vegada
mes intensa com a crític i que bo faci,
sobretot, des de «La Publicitat" resulta

fii-'vistii ilt'Giruna niun. i^i iiiiuil - .ignsí |99!í

significatiu Jel que esta passanc i ctmi
s'esti) produint Tenllai^ entre la vella i
la nova generacii'i. Lt'ipez-Picó bavia
dedicar el número de "La Revista^ de
gener-juny de 1933 al centenari de la
Renaixeni^a amb una serie i,i'cnL[uestes
adrei^.ades ais escriptors cacalans, En la
que es Jedicav;i ais joves, apareixen,
entre d'altres, Agustí, Teixidor i
Espriu. A la pregunta sobte ¡'opinió
que els mereix la genemcici í.]ue els ba
precedit, les resposres deis LIOS priuiers son ton^a coincidents, tanc en
el fet J e citar Salvat, com en la
Jesqualificació en bloc (3). Espriu,
amb mes matisos, marca distancies,
pero sobre la base que en la gencració
ancerior bi ba de tot (4). Les respostes
van pRívocar una certa polémica i qui
mes hi va entrar va ser Foix. Entendre
perqué Foix s'bi va prendre tances
molésties, ens pot explicar íor^a coses.
La seva resposca readapta a la nova
s i t u a c i ó el que h a n escat dos deis
motius recurrents de la seva accivitat
cora a publicista des del 1918. En primer Uoc té una dimensió política que
apunta a diversos fronts; J'Esquerra
Republicana, la pervivéncia i reviialla
del «separatisme» ctuii a una de les
opcions del catalanisme, alguns deis
«joves universitaris» que han mostrar
en l'enquesta de «La Revista» tais princiyih d'actuació que rendeixen a bandejar els arguments patriótics. En segon
lloc té una dimensió cultural-literária.
Deixem la primera de banda perqué,
tot i que hi té a veure, no és el que KKa
mes directament amb el i_[ue afecta
Teixiilot. L")es que Folguera en Les
noves vahrs... intenta demostrar que,
gracies a l'acció del Noucentisme, la
]ioesia catalana havia aconseguit. per
primeta vegada en la seva historia
recent, de donar uns models coincidents amb la moilernitat europea, a
partir tle la propia tradició, o bé adaptar, de lorma propia, els models forans,
un LICIS piuits de reñexió de Foix s'ha
centrat en la possibilitat de crear una
literarura catalana moderna no «provincÍLil", la le en les possibilitats i la
manera d'aconseguir-ho variaran, pero
aquest és un pune ^.le referencia for;;a
constant en la seva activicat crítica.
Foix sap Liue la continuítat cultural
depüni precisament d'aquests joves i
t[ue aquesta continLiítat pot implicar
renovació en lunció deis mestres que
triín. Riba n'éa un i coraeni^a a exercir
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eí seu mestnit-íc Jirecre LI^S de la
UniversitiU, cll en pnJriii ser,
d'una iiinnercí Jifcrent, un nltrc. Gil
teñir en compte que U imat^e d'un
Riba ü un Foix eslii ^airehé per construir, i lii respojitii Je TeixiJor retlccteix com no percep suticienrmenc, en
part com cota la criticii fins irquescs
moments, la distauciit exisrenr tnicre
els diversos noms de la vella tíenenició.
En cerra manera aquesta nova faeneració és la ;.|Lie els ha de fer possihles a
ells i a través d'aixo els joves podran
rebre uns models que perraecin la continu'ítat en els termes en qué un Riba o
un Foix la concehen. Hi ha un joc Je
m ú t u e s necessicats q u e , en J a r r e r
terme, la construcció J'unti literatura
catalana muJerna justifica. 1 de fet
molt aviat sera així; és Teixidtir qui fa
clares recomanacions ais joves escriptors, si no e.s L[ue volea anar per un
caraf errat {5} i qui diferencia la fama
d'un Sagarra Je les qualitacs d'una altra
órbita de Riba i qui delimita, també en
relació a m b aquesr, el nivell d'un
López-Picü (6). Per aíxo el resultat mes
immediat, i aparentment sorprenent,
de la p o l é m i c a és que T e i x i d o r i
Riquer, juntament amh Miquel i Vergés, es converteixen en crftics "líticials'* de "La Publicitat», diari en L]ué
Foix dirigia la secció de «Les Líetres i
les Arts», aparentment amb Tencárrec
de fer una revisió deis valors de la prodúcelo literaria catalana, i sobretot la
poética, des de Tedat mitjana, Riquer,
passant per la Decadencia, Miquel i
Verdes, tins al sejile XX, Teixidor, una

alf^'unes ele les opcions lireraries vistes
com a modernes en l'Europa deis trenra
S). D'aquí L[ue si bé el mcidel constanrment proposat és Riba i la seva tría
deis elements de la tradició caralana, a
aixo s'hi incorporen coinponents nous.
AILILMIS procedencs de la poesia del
tomhant de sejíle bandejats peí NoU'
centisme, cosa que es rcílecteix a ]uc
Panii (1935) i en el tipus de valora'
ció Lpescriptors com Miquel deis
Sants Oliver (9) o Zanné (10).
També resultara for^a signiíicativa
la revistó que demana de l'avantfíuarda (11) en el moment en qué, en
plena ctisi J'aquests moviments, en
a c 11 reclama una revisió que depuri els elevitat que desemments d'una uinovacit'i integrable en
bocara en L'Antíj/rjfji'a Cíeneels
principis d'una poética postsimboral de ia ¡Xii^sia ccaalana publicada per tal
lista,
J'on acabara sortint la valoració
de celebrar el núm. 100 deis «Quad'EIuarJ
i, en part, la Je Salvat i Sandems literaris» de Janes i Oliver. Es a
chez-Juan,
dir, en la Catalunya de principis deis
30, es donen unes circumstancies en
qué aquell ideal cn'tic que Riba havia
La tensió i requilibrí
exposat en parlar de Folguera sembla
realitzable i Teixidor és un Jels criJats
TeixiJor veu en la tensió somnia fer-ho (7). Per aixo aquell primer
realitat una constant de la poesia conexabrupte líen^at des Je les pagines de
temporania i les seves valoracions ten•^•La Revista» s'acaba convertint, a parileixen a la recerca d'un equilibri. La
tir de final del 33, en els articles de
poesia ve a ser l'elaboració amb mitjans
Teixid(.)r a "La Publicitat", i tambe a
propis, fornits per una seiecció de
•'La Veu de Catalunya" o "Mirador»,
models Je traJició, d'una experiencia
en el L[ual ell mateix creu t[Lie ha Je ser
del món, i talla quan és esrricta expeel Jesigni Je tota <,'eneració: revisar la
riencia, pur joc retoric, o tutíiila de la
trailició per tal que actuV el mecanisme
realitat. O'altra banda, dibuixa un mapa
Je perinanéncia-canvi, un mecanisme
de la poesia europea i catalana d'entresentir eom a necessitat d'una política
gueires en L]U¡;, Jesprés J'una tentléncia
cultural que iaci ptissih!e la superviven.irencralitzaila a Tevasió, s'esta produint
cia del país i, albora, sancionar per
un retorn a ki realitat. I aquí comem^a a

NOTES

(4) "Ciec en indiviJaalilals, nu en i3.'nuraciims. Quina semHani;a hi ha entre Riba i Bclasans i qain Iligam enia' Snldevila i En Llorí".
(51 >EiM stirprcn una m^inca de connexió entre molis piXUi que encaní nu han arrihat en

(1) -Un liia o iilm, i ptirduneu l;i insistencia, lisiirein JL' piirkr d'aqiiest imperi txtrcii per

aquell moment aüihetadnr d'míluéncies i els pitres que hauric-n de ser avui els seuí

Tíimhs Lmiiirca. DDinini inicrcííai^iísílín i quf explic.i ninltes cuscf du la piie.íiii c;it;ii;!-

mcstres o mndelsl...) Es una qiiestió de vida a morí. ,^vui. aiiih Kits els wns perilLs. si

na mí? jove, indiisii l;i dul quifii!;na>-.(J. TuixiJcir, 'Sel Ciikrrí- ot Uiá Cosáis i Garcia.

hem de crobar influencies d'aljíií en els poetes joves en toi cas lian irésser influencies de

•La Pi]i->!ÍL-it;u•, 21-111-1934). -Al LM|^d¡mlil, :inili ÜI SOU csperil initai i la seva defíin-

Riba, Camer, Sánche:-Juan, Fíil^uera, entre altres», Craiícn de /.VJL'ÍÍJ. Trc- lliVeí úc fw-

cin hihulos,) fiiii d piüTil Mt'fliíMí.'.s de b misira pruniociii i p'tser per aixo s'havia Je fvídre per sempre L'n ul seu hisc di'miimis" |J.Teí:(id;)r. TUIÍÜLÍ Lmuik.idiii^Tiff II|;IIÍII:II,
Destina G. 1981, p p . n S ) .
(2) S'liavien puhlic:u Mnteriurment ;i • La Revista•, julini-Je.si'iiibk-1'•)'•• I, pp. 7l-'JS,

nom. Veun,' aquests primers Ilibres és veure el til divets i cnnsiant d'aqucstts iníluéncie.-;.
Aáéi era Gtmer, o Llpe;-Picó o Safian^; avui, ja as deureu liaver fixai que el que pesa

(31 Teixidi^rKi afirma: "Els seas [Xii;teí —en aque.si ccrileéá un Irohineni m e s e x a ' | t u i n i —

mes solire la nostra jove lírica sensible és Cirlcs Riba i, k m curiiis, es.'^eneialnient per

s'iiMiJavon suvmi di'l quu ús h piesia per lliiirar-se a una i;ininiistii:a mií< o men^s hahil.

coses d'un Ilibre no publicar encaní i que s'ha lleyit dií|iers en lulls de diariíi-. l'rniii Fuf-

Els seaí cxercici^ píxkn teñir valor, perñ seril un valur parairien! lucran. Els seiis poniílexs han ducandir pruinaiunimem. S'txEnsiarcn i visqiiurun el seus pakis mesqunis vnl-

^)S|

(6) «Tothiim .íip, i^r exemple, que a tal any un primer Ilihre inseyur eta comandat per lal
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íiícrii í'í34.].wJiM¡ir!íJÍJÍ|\-;-Pi;i;,-Mirador-, núm, 315 (2S-ÍI-1955).
(~l) -En altres literatureií, la cn'iica té davant seu un múltiple i enutjiis problema ile revisiií de

tats d'una tebia gloria casnlana, Els va faltar valencia i cor. Cap gest d'inJepeiiJüntia.

valors. Kíi estar e.sconieí ¿mib irallardia, fins prescindint d'a|uest cixiinde aliar deis crincf.

L'tirJn:, la mesuní i la p:nrnlia passada peí íetihí d'alüuna Grecia talsa cen^iren conrí-

i|ue és el Tem|is. La qúestuí és d'alleuuerir ratiiiiislera literaria; els artLiies niareixos s'lüm

miaireni la seva ohta. Ko és, ni Ju h>n ituí, el tumps du - l'.^v eni¿ • ni tan n^ls ul Je les

dedicat a lectitlcar eLs cataley-s de hiblimeca m.wi enlarlei;ats pels proiessors. La críiica

priniLTes priiuiii;:nins ronianriiiues. Elí qui IluitarL'n |vr hanJujar la indiferencia del m*-

així ha esileviní;at, de tasca de naturalista que e n , tasca d artista; ana activitat Je la

ta' món iniuMuciual per les ciis« de tora no vartn reeisiir, IX'scimeisenient ile la vida

iniet'li'incia i de la imauinació exercida damunt l'obra d'art en taní que supí-nvalitai

deis altres. Aquesta indileriincia aquesta paráüsi de la sensil-iliíai encara dura. Laniple

roral pinaní amb el< seu? mateiííiN eletnenc b nixmes de llur ctimliinaciá. (...) Que les

niiinqueesdi'hit en unacrisi md^luLiiblí' noexistuix pera Catalunya-.

due.i acrivitais —la crilica i l'artistica— siiniin cnmunamcnt exercides per les mateixes
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ap-aréixcr lii dcíens;i Jifl k>ns
huma J e l;i poi;í;iii ilt Ribii,
diivant dcl.s pnssilTles iitacs
d'cxcessiu inrcl-lecrualisme,
Lina apreciacit'i niie es cuiivercirii un un JL4S tnpics

crítics df pdsc.uLiemí, o c
tipus de lfctiii.1 de Pulguera (12), Salvat (13) ¡
Sanchez-Juan (14), o les
leticencies davant de la poesia de
Carncr (15), LI la conscanc inferencia a
l'angeiisme i la necessitat de 'da Ikiita
amb l'angel» per pare del poeta, un
motiii molt ütilitzat en la piiesia i la crítica deis 20-30, a m b siiíniticacions
diverses, i que en Teixii-lor, a diferencia
d'ahres casos, prcn un tons moral a
causa de la cárrega cristiana que li
dona. Es també des d'aquests parametres que valorara la líeneració deis 27
(16). És precisament aquest ínteres per
la poesia castellana de l'epoca que
demostren Teixidor i els seus coinpanys
de "generado" un deis factors que contribuirá a crear una imatge de L;rup diterenciac. Si aqüestes propostes ja poden
adquirir projeccin peí tet de formular-sc
en diverses publicacinns, Teixid^ir
intentara de canalitzar-les initjani;ant
d'altres plataformes, aliiíuna «generacional», com és el cas de Teditorial LEDA
(17), d'altres d'"intcrgeneracionals»;
així el trobem formant part de la Junta
deis Amics de la Poesía, a m b Riba,
Foix, Garcés, Manent i A^ustí, de la
qual, amb l'excepció del darrer, sortira
la rcdacció de «Quaderns de Poesía-',

sera j u r a t del
Premi Crexells del 1936,
formara part del grup d'escriptors que
funda el Club deis NIoveMístes...
La integració a Destino
Els plantejaments poetics i crítics
de Teixidor es pivien situar en l'orbita
de les lormulacions propicí; del postsímbolisme deis trenta; pero, com ja ha
passat amb aquesta poética a Frant^a al
v\iltant de ia Primera Guerra Mundial,
resulta fori^a útil per tal de plantejar
una fiinció de la cultLira ctmi a preser\'ai.inra i.runs valors en una societat en
crisi. D'ai-iuí la insistencia ile Teixidor
en l'equilibri somni-realitat o en la
dimensló humana de la poesía (18).
Tanmaceíx cap de les opcions culturáis
deturara el desastre i at|ucsta concepcin
acahara sent clau en la immevlíara ptistguerra com a i,iefensa d\\r¡ últim reJucte de valors Ljue ha de scr\'ir de llavor
d'una represa. Ara bé aixo, en la nova
siíuaciti, només e.s podia fer des de la

pcrsiíüDi, piK liíivt-T c-uil iin<i CÍIUSI del que dieni; pfn'i iivui j;i n'éí ;iilii>ni un cfccie.

c l a n d c s t í n i t a t o des de
Texili. Teixidor, que viu la
yuerra i la immediata postguerra com LUia agressió de
totea bandes a aquells principis
culturáis en tpie ha cregut, es
moura entre una utilització de la
cultura ct)m a espai de protecció i
aiitixlefensa, i la necessirat de con--^ vertir-la en factor operatiu a través
de la seva projecció social. La decisíó d'íntegrar-se a «Destino» li marcará les cartes en diverstis sentits, un
deis mes determinants será el fct que,
en cxprcssar-se púhlícament, aquells
valors detensats en els anys 30 s'hauran
de comen(;^r a reformular deslligats de
la cultura nacional que els havia donat
sentit. Tanmateix és significatíu que
Teixidor potencií en la immediata postguerra la seva actívitat com a crítíc
d'art, que continm defensant uns principis literarís basrant en la linía deis 30
ü que el seu primer ilibre de poesia de
•,'postguerra», Camí deis dies (1948),
estigui constituít, en part, per poemes
publicáis a «La Puhlicitat". A partir del
39 les línies de continu'itat serán Jiverses i plantejades des d'opcions ideologiques, plataformes i en graus diferents, i
a " D e s t i n o » hi h a t a m b é algunes
d'aquestes Ifnies, com també n'hi ha de
ruptura, sorgits d'una mateixa generad o , Teixidor representa una cosa i
Agustí una altra de ben diferent.

Joiict> Mcf. Bulaguer ús professor de
íi[ur,uiir.i cntiiíann c^inrenipnríinía a la DAR.

veriiablemeni ;;r,mí— lim'' lainlV dt les iJenli'^ncs que cimdicionarcn o tíiaccinníiren

En Jüiiquim Folguera ¡lixí esdevm[aié, pnif¡rei,siv;iinL-ni, Puríi ii Ciiiilimyíi tml-ñ nucuisi-

Its ohres J'aqiiesis noms, Fiira [XK íeriiw ohliJar-ni» Je leí íluitei deb que em han pre-

t;it5 previuí: no uní tan urgent h revlsló de VÜIÍTÍ cmn lliir fixüciói no lieloiLtiiven l;i crí-

cedit —i. en aiiuesl cas, Je les priipies— cohnnt Je hoira uua aqaeíta ^ran anijimia

tica ds emJirs imu'LTsitiiri;.. iinñ mes avlai ds püTriotes scntimemals». (J"rd¡ Mnn-h

oculta dlns ile les eniranyes de l'art mé? malem. 0.\mv n^visar i recnllir avaritioíainenr

<ps. C. Ií¡li;i>, \M ama íiwrjna ác ¡<<¡aiim FO!Í;IICT>;, - L Í Ven áv Cit;llllrlva^ (6-VIÍ-

ttit el fruit de l'arlTR' lunnenlai». [üulnc ch mt.i'inynv; J'aiviniiiiurilii. I,- LiiniiiiL-ió i victiy

1921), rKoIlll a Eli Míir=eí, Obres Cm\khis.

rá,-bVeuJeGnalunva-.íi-XI|.iyR

2. R. 19S5, pr- l - Ü

ISI Així dirá Teixidnr a i l'aradt que dt-dica LI h^y.»í. que Manent hnvia pulilienl en el núm.
79 de In .Reviítn de Ciitniímvj. iíhK leí ÜÍIITÍTL'S iav¡¿\mi

<k ¡¡i pifcs^ myjcsü: -Je

vegada l;i JiJMüri.i Je la jv-esia aintem¡«ir;ini:i N.''ns apireix com im suma i k ptiites
n.'aceians. Les diferencies no pesen m r com els Ilií;.inis(...l Cada nova ¡ironiixiió lia

(121 Crmic!! til- hiííui -Caní dc\ s i b c i . í, 11 i U\. -LP-, S-VIII-NH, li-V|ll-I914122-Vni1954.
i l í ) Ji.WTi Salia!-í';iJ«.wii, -Kevista tk-Caialunya-, núai. .SO (1^10). pp. i l > i i 2 , repndiiii a
Qiif/.Kjer«, Deit¡nü,tV I%9.pp.49-íl9.

inteiiiai dir —i Je let ha dit— la sevn ratania. Ani que la seva praiila, t;ts coni sha

114) Craiioi (/¿Jujísia. 'PiKMies ticJirírrnf;" iicS. Siinchüt-luiíii, "LP-, 22-Xi-i9Íl.

pretéi, amb íinuubr |>;rasienc!a, el senyal iiiiia riipiura ja és una alffii cosnl,,.) El relús

(15) CróniL-üíl; iHieíiíi.MefiCamer,-LP., 28.XII-1911

Je la majoria J'iin ahir iinmineni va aCLirupanyat dt- lacceprnci/vde ia miincradun

(i6l Cnm-íi ¿ ' ¡xK-siit. Purímh i \x)emd; Pedro SÜÍITÍÜ, ' L P - , 2 1 - X I ] - 1 9 I ^ , iiW-iii ¡k ia ¡KV-

nhin' d'ahir ^laiKhé tan imminent. Tmi^aríem preceJents d'nlj,aines de les caniclerísíi-

íiii, -LP-, ?.V'-!yM, TiK-W- l¡m-\')Mit:Rdíü¿lA\h;tu.

i^uti mes liifetencúidores en piv-te? de pocs any? enierii. Ara cmn ara, un íiime de ri-no-

iHirfpiüciii Siinche; M^jjiiis. -Quadenis Je Piíefui", niini- 2 íjuliul PJ55),

vaci¡i p<«i!ca essencial ni^ l'enJevmem enlliK".

-LP-, 19-11-1935. Liam

117) "Anih una nnveMa de Salvador Espriu —MiValj,'e nCiriire;!— LEl^A !••lA'^ EJiLÍon-

(9)Mkjiu;!SA^ÍiiCTl,IiJ//,/V..LP.2vX-lsin, ÍO-X-Jíílxii-XII-l')}^, l>X!l-]^)5.

J'Ara-) inauíiurarii imih aviat les seves ta5que,s eJiloriaLs. (...)Els nnms deis funiadiitíi

UCllíifenCíinj.CuiticuiOTifiiEsilfWKÍL', -1?», |li-VIM\n4.

de LEDA íón prnii cones^iis per ,i cnneixer-los les íliniatutes i a histiimeni ignoráis |x:r

( U l -Aquella matt;ixa sereniíat qiieens m a n d e n el ji)m Je raveiiturü i del sah mi^nal ens

n ensi.i|x;uir encara, amb liar tipií^Talia: liinasi Ai;iistí, Casáis i García, jixin Teixidnr.

faria, avui, éíser injustns menyíprt'aní mJei;uJaiiieni la saijriiJa i.-infriii|:iiesa oculta

Tomas Laniarca, Salvador Eiprui i KiW'ellii-Piírce! (sic).- VnniCüís, "Mirador--, núm.

darreni lanis sii;nfi a|varentnieni uhcurs. ti aquesi el inumeni, potser, d'iniciar una
tasca de tívisió no ínlanifni deis mini!. —i'n tnl InMant íalvais '\ con't.'spi'nen a e^iienis

R c : v i s t a d e G i r o n a / m i m . 1 ^ ^ i i i l i n i - ;i|jt>si

l^'^JZ

MO (24-1-1935),
(181 iJtTíimríiJí [)IÍ5I¡TIILTT,I, .|,P.., 17-XI-P)!í.
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