
 

 
 
 
 
 
 
Cornella, J. (2005) Tomás Roig i Llop, la recuperació de la infantesa a 
través de l'escriptura. Revista de Girona, 179 . pp. 63-69. ISSN 0211-2663
  
 
Copyright © 2005  Diputacio de Girona 
 
A copy can be downloaded for personal non-commercial research or 
study, without prior permission or charge  
 
The content must not be changed in any way or reproduced in any format 
or medium without the formal permission of the copyright holder(s)   
When referring to this work, full bibliographic details must be given 
 
 
 
 
 
http://eprints.gla.ac.uk/86998/ 

 
 
 
 
 
 
Deposited on:  28 November 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlighten – Research publications by members of the University of Glasgow 
http://eprints.gla.ac.uk 

http://eprints.gla.ac.uk/45511/
http://eprints.gla.ac.uk/
http://eprints.gla.ac.uk/


DOSSIER -y RnvisTA ni; GIRONA •* NÚM. 229 MAIK,: - Mtiiii. 2005 •r- hyijl 63 

Tomás Roig i Llop, 
la recuperació ae la iniantesa 

a través del' e s c r i p t u r a 

Jorai Cornelia 

TOMAS R O I G 1 LLOI' va convertir Girona en un niitc 

que esdevé l'element central de h seva obra. La sev;i 

Girona és una arcadia plncida i tranquíMa, un paradís 

perdut al marge de la historia. Roig i Llop va mar-

xar-ne tot just entrar a radolescéncin, i per tant no va 

teñir temps d'obsei'var la ciutat a través deis ulls d'un 

adult. Girona apareix una vegada i una altra ais scus 

contes i a les seves niemóries, i pmveeix la majoria 

deis temes i localitzacions de la seva obra narrativa. 

Quan tenia 16 anys es va traslladar a barcelona, pero 

aquesta ciutat no apareix gairebé mai en els seus 

escrits. Hi surten, aixó sí, les seves tertulios, els seus 

polícics i els seus escriptors, poro els seus carrers i pla

ces no hi son nial descrits. Centrada a 

Tadolescencia i el reeoixi deis duríssinis 

anys de la Guerra Civil i la postguorm 

van fer que els seus niiUors records que-

dessin fixats per sempre a Girona. 

Girona, referent de tota una vida 

En una entrevista que una jove Merce llodoreda 

li va fi^T a C/írmíiíí',(1) Tescriptor va afirmar: «Hi ha la 

croon^a o existeix Tequívoc que sóc gironí, i res 

nienys cert. He viscut catorze anys de la meva \'ida a 

Girana, on vaig anar a raure quan coniptava un any. 

Pero sóc barceloní». Camil Geis va titular Tomas Roig 

i Líop (harccloui de Girona) un article en record de 

Tescriptor publicat a Revista de Giroua.{2) i eU mateix 

explica a la sova obra Girona, arca de somuis que Joa-

quiín Pía i Gárgol li va dir: «encara que nascut a Bar

celona, vos sou gironí de soca-rel». La seva identifica-

ció amb la ciutat, dones, és molt mes que un simple 

recurs per donar coherencia a la seva obra. 

Roig i Llop va escriure una biognifia 

de Prudenci Bertrana amb el pseudónim 

Miqucl de Girona, i va reconéixer en 

diverses ocasions que els escriptors que 
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Caricatura de Miquel Cardona, 

"Queius", 1924. 

mes rhavien influenciat eren Víctor Cátala, Prudenci 

Bertrana i Joaquim Ruyra. Va teñir una relació 

d'aniistat anib tots elJs. A la biografía esmentada escriu 

que toes tres formen «la trilogía auténtica deis mestres 

de la prosa catalana moderna, encara no superada per 

ningú de les generacions posteriors». (p. 7) L'escriptor 

va siaiar els liniits del seu nión literari a les comarques 

de Girona, on van viure els seus autors inés admirats, i 

encara que durant la major part de la seva vida exercí 

d'advocat a Barcelona, hi continua vinculat tota la 

vida. El 1960, per exemple, va coMaborar a Presencia 

per impulsar la rehabilitació del seu enyorat amic Car

ies Rahola, del qual diu al primer volum de les seves 

memories: «va desaparéixer del món deis vius el 15 de 

marg de 1939, entre les boires baixes d'un terrible 

hivern gironí, aflisellac per l'exércit vencedor, a cin-

quanta-set anys d'edat». (p. 190) 

Roig i Llop va publicar una quantitat considera

ble d'obres. El seu paper en l 'ambient 

literari i polític de la Barcelona del 

primer ter? del segle X X no va ser de 

primera fila, pero tot i aixó sorprén 

que mai hagi estat objecte d'un escudi 

crític. Les seves obres, fins i tot les que van teñir 

mes éxit, com les Sünetes epigmmátiqucs o les inte-

ressants memóries Del meu viat^^e per ia vida, son 

molt poc conegudes, i ni el fet que fos pare de 

Montserrat Roig ha ajudat a valorar-Íes. 

1902-1916, els anys inobl idables 

L'estretíssima vinculació de R o i g i Llop amb 

Girona és present a la majoria deis seus Uibres, i 

especialment a la primera sccció de les memóries 

Dd mcn uidt^^e per la vida (1975), titulada «Girona 

(1902-1916). Infantesa i adolescencia»: «Jo sóc fidel 

ais meus fonaments i em retrobo integre quan res

piro els aires de la Girona deis meus anys d'or. VuU 

dir de quan no hi havia fites en els meus somnis 

d'infant i adolescent i duia tot el silenci de la Deve-

sa i deis carrers i places antics dins el meu cor, com 

un invisible coixí on reposaven tots els meus delers, 

purs encara, perqué cap experiencia no els havia 

contaminat. 

»Aixó fa que Girona mai no sigui Uuny de mi. 

Es com les nieves mans, com tot el que sóc jo 

mateix, Ni que me'n volgués despendre, no podria 

perqué sóc fet d'aquesta Girona meva» (p. 71). 

Roig i Llop va arribar a Girona la primavera de 

1902. Els seus pares es vaii traslladar de Barcelona a 

Girona per motius laboráis. La seva mare, Antonia 

Llop i Tolosa, va ser professora en una escola del 

carrer del Nord i va destacar per introduir técni-

ques innovadores a l'ensenyament. Entre els alum-

nes hi va haver Lluís Pericot i Jaume Vicens Vives. 

El seu pare, Tomás Roig i Estellés, va exercir de 

mestre a Sarria de Ter. La familia Roig vivia a la 

plai;:a de Sant Agustí. A les memóries Tescriptor 

descriu amb detall tots els indrets de la seva infan

tesa. La Devesa la veu «immensa i sonora com una 

simfonia de Beethoven» (p. 28), i no pot oblidar «la 

fressa e i x o r d a d o r a que feien els qua t r e r ius , 

rOnyar , el Güeh, el Galligans i el Ter 

quan baixaven i r r i ta t s , sobre to t el 

darrer» (p. 35). 

En aquest període conegué Pru

denci Bertrana, que va ser el seu mes-



DOSSIER •* t- !í.[;v]STA Di; C I R O N A •» NÚM. 229 MAH(,: - AIUUI. 2OOS *• I iSi I 65 

ere de dibüix, Jaume Ministral, Caries Rahola , 

Adolf Fargnoli i Joan Badia («venia do la Devesa 

amb el pas lent i Taire trise, aiiib la seva joventut 

entírapada per una tuberculosi irremeiable», p. 47). 

Amb la distancia deis anys reconeix l'impuls cultu

ral que en aquell niomcnt tenia la ciutat: «Girona 

s'havia situat a primera línia de les inquietuds cul

turáis; s'hi havia publicat, o s'hi publicaven, diver

ses revistes d'innegable qualitat com Llctrcs, CiílnLi-

ttítat, Ciataciaiiin i Ln Revhtn de Giroua; periódics 

coni El Áutouonii^tay> (p. 39). 

Roig i Llop va anar al coMegi de la Immaculada 

del carrer de Claveria. Els estius els passava a Lloret 

de Mar, Llafranc i Cadaqués («la niés bella vila del 

món», p. 59), on jugava amb Dalí a fer castoUs de 

sorra i veia com Picasso es passejava. 

Barcelona, ciutat despersonalitzada 

Els pares de Tomas Roig i Llop es van traslladar 

a Barcelona el 1916. El 1918 va publicar el seu pri

mer article, titulat «La Cornada del poblé», a Vida 

Novíi de Sane Celoni. Es el comeni;ament d'una 

carrera literaria que dura tota una vida, pero que va 

ser especialment activa entre 1920 i 1939. Durant 

aquest període coMabora a L'Esqudh de h Tonaíxa, 

La Pubiidtat, Art Nom-U, D'Ad d'A¡¡¿i, La Ven de 

Caiahiiiyú, La Nostm Tena de Palma, El Mútí i a La 

Revista del seu amic Josep Maria López-Picó. Un 

cop acabats els estudis de dret a la Universitat de 

Barcelona, entra de passant al bufet de Jaume Bofill 

i Mates (Guerau de Liost). El 1924 esdevingué 

funcionari a l'Ajuntament de Barcelona, i el 1932 

entra d'assessor jurídic a Radio Associació de Cata

lunya. De 1933 a 1934 va ser el director de Cata-

lunya Radio, la revista de l'associació. 

El seu primer Uibre publicat és Faccdes (1924), 

que va rebre algunes critiques negatives pels perso-

natges que inclou: maníacs, alcobólics, captaires... 

Els temes deis contes están molt influen-

ciats per la novel-la rural modernista, i 

alguns crícics els van considerar massa 

violents. Peí tema i l'estil, a les seves 

]irimeres obres s'observa claranient que 

Tomás Roig i Uop {1903-1987}. 

els rcterents son Bertrana. Ruyra i especialment 

Víctor Cátala. La seva obra, pero, va fer una evolu-

ció mole imporcant a partir de l'any 1927, quan 

tingué una forta crisi religiosa a Nuria i recupera la 

fe. Com a conseqüencia es penedí de les obres que 

havia publicat fins llavors, i ideológicament passa a 

situar-se en sectors católics conservadors. Aixó 

queda ciar en el seu article «A Tentorn de la prosa 

catalana» {La Páranla Cristiana, número 108, 1933), 

aportació ais debats de Tépoca sobra la prosa catala

na, on afirma: «Només T o r i e n t a c i ó 

resoltaniene cristiana pot donar la sere-

nitat necessária, el sentit imprescindi

ble d'auténtica humanitat. a les crea-

cions literaries». 
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Durant els anys anceriors a la Guerra Civil va 

participar molt accívament en la vida cultural de 

Barcelona, i va ser un habitual de tertulies literarias 

coni la de l'Ateneu Barcelonés, on va coincidir amb 

Carme Monturiol, <onagnífica traductora de l'anglés 

al cátala i autora de novel-Íes i d'obres de teatre, 

forí^a afortunades; la incorregiblement esverada i 

esveradora, peí seu temperament conibatiu, Llucieta 

Canyá» (volum II, p. 257). 

La segona part de les seves nienióries Del mea 

vialgc per la vida, publicades el 1979, arriba íins a la 

Guerra. Tot i que aporten dades molt interessants 

sobre la vida cultural de Barcelona, son mes una 

crónica d'esdeveniments polítics i culturáis que no 

pas un relat personal, coni si en el pas de Girona a 

Barcelona hagiiés abandonat la subjectivicat. El pri

mer volum és descriptiu i mok personal, nientre que 

en el segon els escassos passatges descriptius corres-

ponen sempre a estades a Girona. Barcelona és vista 

a través deis esdeveniments histories i no de les 

vivéncies intimes, i de fet alguns capítols contenen 

una informació personal mínima. S'hi descriuen les 

penyes, la política, la música i la premsa, i bi surten 

personacges com Pompen Fabra, Josep Maria de 

Sagarra, Eugeni Xammar, Nicolau d'OKver i els seus 

amics Octavi Salcor i Manuel de Montoliu, 

Les conseqüéncies de la guerra: 

l'exili l ingüístic i la represa 

<iEnero crudo, nacido rojo para morir en albura 

de rotunda Victoria católica y española. La furia 

m-arxista me arrancó del hogar, com el huracán 

desgaja, básicamente, la rama del árbol.» {Estampas 

de ntucrfc y resnnccció», 1943, p. 13) 

Durant la primera postguerra, Tomás Ro ig i 

Llop va canviar momencan i amen t de Uengua. 

Aquest és un deis aspectes mes desconeguts de la 

seva trajectória, perqué el mateix escriptor va pro

curar, anys després, d'esborrar-ne les tra

ces. Els Uibres que publica ais anys 60 i 

70 incloi'en sempre una llista amb totes 

les seves publicacions, pero no hi cons

taren mai els seus Uibres en castellá. Els 

motius del canvi lingüístic son trágics. A pesar 

d'haver estat president de la Joventut Nacionalista 

d'Acció Catalana, Roig i Llop va estar a punt de ser 

assassinat a Santa Maria del Collell, on va coincidir 

amb l'escriptor falangista Rafael Sánchez Mazas. 

Roig i Llop ofereix una visió dura i tétrica d'aquest 

episodi de la Guerra Civil que s'ha fet célebre gracies a 

la novel-la Soldados de Salamim de Xavier Cercas. Al 

Collell presencia com eren afiisellats amics i coneguts, 

i recorda que ítUescriptor Sánchez Mazas hi hauria 

deixat la pell si no bagues estat per l'amorosa llciakat 

deis companys del seu grup, com en Serraclara i 

d'altres, que el carretejaven a les espatlles, ara l'un ara 

Talu-e» (volum II, p, 343). El seu pas per Girona camí 

del santuari el descriu així: «La ciudad de piedra y 

musgo nos recibió aterrida de frío, como nosotros. 

Parecía más cargada de niebla que antaño, cuando yo 

la recorría con mi inocencia arrebolada en las mejillas 

y las piernecitas de liebre agilísima. Y aún parecía, 

ahora, más silenciosa, con la gran CRIZ de plata de sus 

ríos helados y las cuencas de los grandes campanarios 

sin sus pupilas de bronze. Li niebla buscaba 

su cobijo a lo largo de los ríos, en la 

inmensa arboleda, en el jeroglífico de los 

tejados, matizando todas las siluetas con 

encajes de fantástico dibujo» (p. 25). 



DOSSIER •* f' l^hVlSTA 0\í GmONA ^ Nl'iM. 22^J \\.\n\: - AliKIt. 20Ü_S *• I1S3I (17 

A les memories explica com va quedar atrapat, a 

conseqüéncia de la guerra: «d'una banda, resfore; 

de voler ésser el que iiavia estat i, do Taltra, la pres-

sió que sentía gairebé físicainent davant Tespectacle 

de resfoiidramcnt que a mi eni seniblava, llavors, 

total i sense espernnva per la nostra térra» (voluní 

II, p. 350). El seu segon i últim Uibre en castella és 

Doí mil iíiiiioi-cs de Chvé (1953), reportatge d'una 

estada deis cors Clavé a Madrid. En una cnquesta a 

Serní d'Or sobre els escriptors i la guerra, va afir

mar: «La Guerra Civil ha influ'ít en mal en limitar-

ine en la nieva condició d'escriptor: sense aquesta 

circumstáncia jo seguranient hauria pogut produir 

mes obres i de mes relleu».(3) 

A pesar que en un principi el descnllai,- de la 

guerra el va desanimar profundamenc, ben avine va 

comentar una intensa activitat destinada a fer renéi-

xer la cultura catalana. Ais aiiys 40 comení^a a fer 

conferencies, primer en castella i mes endavant en 

cátala. El 1941 dona la primera al Círculo Católico 

de Gracia, titulada «En el oasis de los buenos libros». 

Durant la postguerra Koig i Llop va ser un perso-

natgc habitual de la vida cultural catalana, i féu de 

jurat o de conferenciaiit en moltes vetllades literá-

ries. Va esdevenir membre d'entitats com rAtenco 

Barcelonés, Omnium Cultural, l'Associacici Protec

tora de rEnsenyani^a Catalana o TOrfeó de Sans, i 

esdcvingué membre fundador d'organitzacions com 

Laúdate o TEsbart Verdaguer, per donar uns quaiits 

exemples. Roig i Llop va estar especialment vincu-

lat al nión del teatre, i fou un deis promotors de la 

Companyia Titular Catalana que el 1954 va repre

sentar Líj (crida ¡huniuosa de Josep Maria de Sagarra. 

També va ser fundador i president de Tentitat 

Foment de l'Espectacle Selecte i Teatre Associació 

(FESTA, 1948), on porta a tcrme una tasca molt 

imporcant de suport al teatre amateur en cátala. El 

1962 es representa a l'Orfeó de Sans la seva versió 

de Lfí setena paraula d'Herald van Ley-

den. També va col-laborar en les pri-

meres publicacions de postguerra en 

cátala, com Genmnabit, Criterioíi, Tcíc-

Estel i TeJe-eXprés. 

Roigi Llop, al centre, 
ambungrupd'amics. 

En l'ambit laboral Roig i Llop gaudí d'una molt 

bona reputado com a périt caMígraf, i dona diver

ses conferencies sobre la seva especialitat a Barcelo

na, Mallorca i Girona, on el 1961 parla sobre «El 

món de les firmes falses i deis anónims». Com a 

advocat també defensa, diversos presos polítics. A 

final deis anys 60 prengué part en dues iniciatives 

molt iniportants per a la seva ciutat d 'adopció. 

D'una banda, va assessorar la creació deis premis 

Bertrana. que considerava que havien de ser un 

esdeveniment mole popular. De l'altra, el setembre 

de 1968 publica un article a PITÍCUCÍÍJ sobre Caries 

Kahola que rebé diverses adhesions i que suposá 

finici del reconcixement públic de fhistoriador. 

L 'obra l i teraria 

Fackies (1924), el seu primer Uibre, aplega cinc 

contes sobre personatges que va conéixer en zones 

rurals i a Lloret de Mar. Al proleg Caries Rahola en 

destaca la «cultura literaria, sensibilitat aguda, liuma-

nismc i sentit de les coses tragiques» (p. 9), 

Un bou exemple de la seva obra 

primercnca. molt influenciada per la 

novcMa rural, és el conté En Piudi Bofi;. 

situat a les Guilleries. on el personatge 

file:////./n/
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s'arru'ína, la familia Tabandona i acaba vivint coni un 

captaire. El botxí (1925) esca inspirac per uns fets que 

va viure l'aucor de niolt jove a Tortella, quan el fill 

deis masovers va intentar cremar el mas on residía. 

Mes endavant publica La nota de hnmzc (1927), 

novel-la curta sobre la caiguda moral d\ina noia de 

poblé que va Ceñir mole éxit i que va ser inclosa en 

el Ilibre Qué cal ikgir? de Caries Soldevila (1928). A 

Marta, la fatídica (1932) Fautor es va inspirar en els 

paisacges de Lloret de Mar i Santa Cristina. El 1934 

publica ais Quaderns Literaris la noveMa curta L^na 

i el sctí íicstí, que de fet és La noia de hronze amb una 

segona part afegida que adapta la narració a les 

noves preocupacions religiosas de l'autor. A la pri

mera part Lena es deixa seduir per un marqués i ha 

de marxar a Barcelona. A la segona, la noia és 

abandonada peí marqués i es veu forjada a tornar al 

poblé, on tothom la rebutja, El final recorda molt 

al de La papalhiía de Narcís Oller o fins i tot al de 

La punyalada de Marian Vayreda, perqué Lena 

també acaba redimint les seves faltes abra^ant la fe 

cristiana just abans de morir. Com en Tobra de 

Ruyra o Víctor Cátala, l'ambient rural és violent i 

hostil a la protagonista. La ciutat, pero, encara 

resulta pitjor, i tot es resol amb un gir cap a la fe 

que és present a tota Tobra posterior. 

La majoria deis seus contes son curts i temáti-

cament simples, sense protagonistes ben definits. 

Generalment están bastits sobre una anécdota que 

es revela al final. Molts tracten temes sobrenatu-

rals, i encara que progressivanient ana abandonat 

els temes mes rurals, el camp sempre hi és molt 

present. El crícic Rafael Tasis el va comparar a 

Victor Cácala peí seu «mateix sentit trágic de la 

vida», i li retreu certa banalitat en els temes i un 

excés de lirisme.(4) 

El 1933 publica l'obra que el va fer mes cone-

gut: Siluctcs ep[i>mmatiqHes. Son descripcions imagi-

natives i molt breus de personatges de la 

cultura catalana que van acompanya-

des d'una caricatura de Salvador Mes-

tre. Son epigrames suaus que no teñen 

el sarcasme habitual del genere. La 

seva conferencia sobre la Bibl ioteca Catalana 

d'Autors Independencs (dins L'obra de la B.C.A.I., 

1934) permet conéixer la seva ideología amb rela-

ció a Catalunya i la cultura catalana: «La páranla —la 

Uengua- ha estaC, i és, la nostra dignitat . [..-1 

Desenganyeu-vos, per a Catalunya, cultura vol dir 

consciéncia política activa» (p. 15). 

El 1935 publica ais Quaderns Literaris l 'antolo-

gia El pamdís perdnt, i el mateix any guanya el 

premi Empordá Rosselló amb Ronda d'iüsíoncs, que 

ja no presenta la brutalitat de les primeres obres i 

conté temes mes urbans. Pels camiiis de llum (1938) 

va inaugurar tnia nova manera d'escriure, molt líri

ca, poc narrativa i de forta inspiració religiosa. 

Conté petics poemes en prosa i l'obra de teatre 

d'un acte £/_^'(IÍ(T de uiiire. 

Després de la guerra va publicar Vciilall de co¡¡(c:< 

amb un any d'edició fals (1939) per evitar la censu

ra. Ombrcs i clarors (Airecel, 1946) i Pcttts poemes de 

la llar (Obradors Altes, 1947) contenen prosas líri-

ques molt breus sobre temes familiars i 

religiosos. El 1949 sortí Tautología A 

iui<^ camí (Obradors Altes), c[ue inclou 

un próleg de Manuel Montoliu en qué 

el crític reflexiona sobre els aspectes 
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cristians de l'obnT. El l^JSl va escriure un b;illcc 

sobre el Tarlá de Girona amb música de Lkiís 

Moreno i Pallí que s'escrena el iiiateix aiiy al Teacre 

Municipal i al Palau de la Música. Cüitiius de Roma, 

cniniíií {i'ctcnm ¡luiit (1952), premi Joaqnini Ruyra, 

és un reportatge poetic pie d'exaltació religiosa 

sobre un viatge a R o m a per veure el papa. El 

mateix any publica el segon volum de les Silucfcs 

cpi^rauiúíiqucs. Records d'im pc¡c<^r{ de la \'cr¿c (1954) 

esta format per breus cróniques de visites a diverses 

verges, com la de Santa Maria del Collell de BesaJú 

o la del Santuari de noscra Senyora deis Angels. 

A final deis anys 5í) comenta una etapa mes 

variada de la seva obra que inclou biogi-afies, llibres 

de contes, llibres de niemóries i recuUs d'epignimes. 

Girona, circa de soniiiií (1956) esta format per breus 

proses poé t iques que evoquen la infantesa de 

l'escriptor: la Rambla, la processó, la vit;^lia de reis, 

ballades de sardanes a la placea de Sant Aü;ufítí... En 

aquest període escriví les biografíes Folcli i Torres 

(1953) i Pmdcnci Bcrtraua (195U), que va guanyar el 

premi Cámara Oficial de Comercio e Industria deis 

Jocs Floráis de 1957 de Girona. Els contes recollits a 

La represalia (1968) tracten temes mes contempora-

nis, com el turisnie. Aquest llibre conté una Uarga 

secció anomenada «Enyorament de Girona». El 1971 

es publicaren les Noves siíuetes ep{^ra¡nati(¡ues, i el 

1974 sortí el recull de contes La ^^irola eiiirsa, premi 

Jocs Floráis de Guadalajara (Méxic). Les seves ulti

mes obres van ser oís dos volums de Del nicu \>iatge 

perla vida (1975 i 1978), que fany 1969 van guanyar 

el premi Abat Escarré de Mexic i que van obtenir 

un bon ressó. Segons Albeit Mnncnt, «Tomás Roig i 

Llop ba fet les menióries d'un novel-lista amb Del 

mea uia/^c per h vida. Per aixó els personatges, grans 

figures o obscurs aniics redactors de diari, hi assolei-

xen corpore'ítat, perfil i carácten>.(5) 

Tomás Roig i Llop va morir Tany 1987, quan 

enllestia el tercer volum de les seves 

menióries. Ja feia uns anys que havia 

quedat cec, i el 1988 l 'organització 

O N C E li va dedicar un premi literari. 

El mateix any de la seva niort TAjunta-

¡'OM7\SROÍC,¡lLOP 
NOVES 

SILUETES 
EPIGRA/WATIQUES 

ment de Girona li va dedicar un carrer i se 1Í van 

retre homentatges al Club d'Amics de la U N E S C O 

i a la Casa de Cultura de Girona. Aquests actes van 

ser un nierescut reconeixenieiu a un escriptor al 

qual les circumstancies polítiques i socials van fort^ar 

a canviar el sentit de la seva obra. La forî a amb que 

Roig i Llop va entrar al panorama literari deis anys 

20 i 30 es va haver d'apaivagar durant la postguerra 

per deixar pas a I'activisme cultural, en aquells 

moments umt o mes necessari que l'activitat literaria. 

Jordi Cornelia Detrell, 

Uiiirvr.iihv ik LVICMUT 
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