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Em va plaure mol t la vostra oarta del 14 de febrer', la qua I no vaig contes,tar abans,
paz-que vam saber que us havá.en imposat un rep6s ,for)lat,'Afo~iunadament, va1,dUJ,'1f!rpoc,
segons ens va fer a~inent el senyo~ Pau Riera. \.
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1a vostra carta ens va injectar aquell anim.que tanta falta'ens fa a toiis,aquelijLsqui,
lluny de la terra, vivim'amb l'únic proposit de servir~la, de fer coses que sigain
útíls a la Patria. 1 és tan importantsaber qu~ allo que fem és el ,qué cal fer!

Efectivament, el cur s de llengua ca taLana , 'per a no .catafana ha estat un eXit'~~tra-
ordinaria En aquest curset di es t Iu, 's 'hi anotaren ,més d~ ,tre,ptapersones argentlheG la
majoría de les quals sense cap vinculació amb catalans ~i amb CatalunYa. Una do~~ena
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a?abaren el cure i ens han d.emana't de fer-ne un altre de prac'tic que iniciarem e1t ~ro-
per mes de ~uliol. Si tinguéssiu un ours -pe.r cor'r-eapondene.í.a pe~' ,a pr of'essoz-s, a all...,
guns de nosaltres ens interessaria de seguir-loo 1, respecte 'a mi, finB i tót am' u~a
projecció vers el futur m'interessa ,de seguir-lo. Fa P?C lla~i9 Carcia Grau erop~~l~va I

de les perspectives que hom beslluma quant a l.s cursos de caba.La" i" a íxo , ha aroplfkva\
el senyor Riera. Estio acaronant él projecte del retorn, i penso que en aquest terreny
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podria ser útil en aque íxa tasca a la qual m 'hi dedicaria d.al, tot de,sinteresaadam~rt.

Quinas possibilitats hi hauria de rebr-e alguna de les6b~'es '~e teat~e d Iaque.íxes ~~e
esteu muntant per a infanta. 1 del cinema? Ens podz Leu tramettre films? Estem prep~¡'ant
una sessió dedicada als nena deIs catalans, per tal d obten' suba,cripcions per a ~ ,
vall Fort, pero fóra molt interessant d'anar fent ere tant e tant alguna cosa dedicada
a la ma í.nada, ¡ t¡'~
La interviu que·ú.s féu l'amic Font la paasarem segurament a 'octubre. ll.questminyó
en grava nou , i en passem una cada mes. La pr ímer-a fou la d en Rafael 'I'aaí.s, 'Que, ma-
lauradament, passarem en sessió d'homenatge postum. He tram s ela prog:ilamesmensu.als
deIs actes d'Obra a ~erra d'Or. Crec que seriaconvenient e redactessin una nota de
la tasca que fem. Tot ajuda., ,

Desitjo que la vostra parelleta, i la vostra m~ller, és
molts de records de tota, rebeu una abra~a'da del.vostre

estigu~,~ bé, L, amb I


