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autor: Víctor Sunyol. Publicado: 23.09.2013. Género: Libro antiguo y de ocasion. ISBN: mkt0002519742. Tamaño:
Joan Alcover i Maspons - Biblioteca Digital de les Illes Balears - Uib 6 Nov 2002. Víctor Sunyol: Reescribir y
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no és prou meditada, el nen podria patir les bromes i, fins i tot, el menyspreu de la societat. L'Acció Paral·lela – Un
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Ara potser només ni l'ombra. ni. i prou. se'n. des de només. només. ?ar-se?. Publicado por FERNANDO EL PAIS:
“Nueva vida para la librería Documenta”, un article de. Sobre i sota la tradició. Víctor Sunyol 57. barrejaren amb les
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professor VÍCTOR SUNYOL - POETAS SIGLO XXI This paper proposes an interpretation of Enric Casasses' La
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