
Estimats pares: contesto la ~eva lletra del dia 10 de ls ftit1\an arcelona
pot dir que hagi batu'$icap record de velocitat, per~ ja es1B1~c:c<tlflltl-tJl.lilrtitats
que totes anessin aixl.

~ --- - --M.tagraclaque tingui en el seu poder una col-le'cció de "L'l.e
tres", encara que només sigui en qualitat de-dip~sit. Estaré moli content
si em dóna la seva opinió sincera sobre els meus treballs. Acuso el re-
tret, una mica veiat, que em fa per no trametre-li algunes de les nostres
cose.s, Pero pen sí , pare ,(mthe de dirigir concretament a v9st~) que aix~
no ha e~tat per falta de bona voluntat, ni per oblit, sino per un instint;
de prudencia que, si es té en compte el nostre ~esconeixement de la rea-
Lf.tat, és perfectament comprensible. Ha de ~ ..que les pub Lf.cg
cions a les quals em refereixo no són exclusivament literaries. e totes
maneres, ~ vost~ mateix és el més indicat per a establir una ttni-
ca que reguli,la meva ,conducja en aque st s casos. El parE¡Art!s, eles de fa
molt temps, te el prop~sit dé trametreJ.li unacol-leccio de XOIX la revis-
ta que edita, i sóc jo qui li ha ~RXmXN& demanat que no ho faci.

Avui he ~ist a nt~n Bartra i li he ensenyat la seva carta, sQ
bre tot aquella part que cante ltanticipació de la seva disculpa. Jo hi
hm afegit tot el que el COI' m'ha dictat per a fer-lo quedar bé i en llar-
tra mtha assegurat que es feia un perfecte c~rrec de les coses. Aix! i"" ....~ot, par-e, gEtE estare molt COl]tent si li escrí.u avIa t , Es molt bona per-
sona i, si el B8UR~IXXIf8 conegue sj.La tindria tant afecte com el que em me ..
reix a mi. La seva "Xabola",va guanyar el premi F'astenrath el mateix any

---'-'--"-&!:le,j-e--m.!..e-ndu-f.a-el JJorrcepcio-ita-:be-l-l.Fa 'pocs dies que ha tingut el seu
segon fill, una nena que es dir~ Elionor (com la mare d'en Bartra). Si en
la seva carta ,hi és e temps, faci una al_lasió a aquest esdeveniment. sé
que ell li ho agralra. .

Amb les"re forll~es de 1 pi s de uar-celona, em pa ssa el ma te'ix ~
que els pa ssa a vostes quara e:nrefereixo a Les que fem no saItres. Una bar_
reja dtalegria i tristesa, per l~ prosperitat qtte indiqaen i per l'alluny!:!:
ment d'una epoca tan plena de bons records. Pero ¡>ensin, com pensem nosal-
tres, que no hi ha cap motiu perqu~ la realitzacio dtaquestes petites il-
lusions desfaci les grans esperances. . -, \.

Jíare estimada: el pare em .diu que est~ una mica trista perque
li sembla que en les no st.r-es cartes ~I:st~~ no la r-ecor'dem amb prou in-
tensitat. ¿Espossible qu~ jo hagi estat tan poc h~bil que no s~piga ex-
pressar un sentiment que es cada dia més viu? Es absolutament cert, com
li deia la osa e:g una carta re'cent , que no pa ssa ni un dia sen se que par_
lem de voste. 1 mes, encara, des que ha nascut el Raimon. Qualsevol grdcia
nova del nep, qualsevol esdeveniment que el tingu~ a ell per centre, és .
motiu l)er9-tt~ens r-erer-Im a vost~ i I.'enyorem amb Inés ror-ea, Estem segur-s
que, si Deu eI}S cpncedd.s }-a felicita"t d'estar junt s , s'estimaria eI petit
amb una passio .d'~via difl~il eltigualar. Un egoisrne pIe de tendresa i d'a_

--- 01'" encara que-sembli ~pa-l"adoxaL, fa que a cada alxRxB~d:«:k dificulta t, tri.§
tesa o alegria, exc Lamemr "Si tinguéssim a la mar-e amb nosaltrest" 'Des ele
que laH ha na scu t el nen , 'no hem sorti t enlloc on no en s sigui possible em-
portar-nos-el, perql1~ no estar!em tranquils per bones que fo~sin les mans
que el vigilessin. 1 cada vegada diem: "Al costat de la mare, de la seva
~via, seria dtferent. Amb ella si que deixar!em el nen amb tota tranquil-
litat" ..1 aixb, mare, que la seva padrina, l'esposa de ltescriptor Roure-
Torent, l'estima amb una veritable bogeria i ens ajuda a tenir cura del
nen (i si ha caIgu't, per a Ll.eu jar--Lt la f'eí.na, de la fosa) amb una sol-li-
cmtucl i un afecte que no sabrem mai COlU pagar-li.

Ahi A prop'tSit ele la padrina i d t esdevenf.uent.s e el dia 14 dta_
quest mes, a dos quarts de quatre de la tarda i a la Ca tedr-aI de ;I~xic,
vam batejar el Raimon. Com que dins de la fa111!liahi ha moltes maneres de
pensar, vam' fer que la cerim~ia tingués una gran senzillesa: l'acte reli
giós i desurés, a casa, una tradicionalxocolatada amb en sa'Lmade s j ia compa ..
nyats ~~els amics,més identificats amb ~quest aspecte' deIs nostres.se?ti
ments. Aquesta va esser una, nova oportullltat, mare, perqu~ ens entrlstls
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I ~ nir la ma la impressi~ a la qua1 em refereixo, pei"'qu~,e~ temps lBjlilJfbtJaad'pRlibanitats \l

sa t , amb i8: J 'a9ompanyament d~ penes i aleg(ies, ,ha senva t perqu~ cada ve- ~
b U. te'SLíni rnes ,i"amb una+rae s -gran cffilscienc:ia.-~', podr~ saber, fins _
qrie la cone gud;' en qULI}amesura la üo sa participa ,el' aq,le st sentdrnen t i coin ~
o onta-Ebue í.x a fer-lo mes intenso Fa me1t temps que etl~, va per-dr-e la seva _

t mare i aix(} fa que tingui per voste, a(Lhuc sense con~t.t.er-la persoBalment,
una bona part de ,l'afecte que la desgracia soferta xx a deixar vacant. 1

, co:n que voldria pe L nostre fillet, c om jo mat.eLx, és e: ar , tot el que la V
J- vida ~gui oferir-li de bo , no es resigna a que hagi do pa ssar-.se d~ 1'amor
" d'9€a avia que l'estimaria tan t , i ja J.,i parla continu nnent de,vost~. Si fa

~ aixo ,ara que el nen no la po t entendte, Lmagf.n í.s el qu fara mes eúdavan t ,
,~ Tantdebo que ~o iiB~i li calgu~, pero, desvetllar la i mginació del nen en

aque st ca s , .L que la seva presencia, mar-e , li pugikí, eslalviar explicacions
~ quan el nen tingui ent.ené í.ment. - ''\.
S' ,E.Qcaratinc e-r de spatx ele l'avinguda :,Iadero, pare. Pero n t es t.em
s--, buscan t un altre per traslladar 1 'estudi de df.buf.x , qgé segueix f'un cí.onant ,
$" • Treballen .en aquest d.espatx-taller dos amics i gairebe deixebles meus: un

':>- xicot madri leny, que es d.Lu oteyza, i un mexíc~, de no l Luis Baena. Treba-
I,.~ llen a base .de Ls clients que j9 havia .f'et aban s el 'in~r ssar ,a "Pl}blicistast-: ::lexicanos". La l}leva,in}iervencio actual en La mar-sa del de spa t.x, es purameI)t

tutelar o, per esser mHS menys desorbitat, dtassessora lento De vegades, dona
gust 8o'1tir-se una mica pr-o te ctor- i en un momerrt d "aqué sts (de fet no ho ne-

"":\1eB"Si1'ii:fva "ge11'S]' ¡Hti~~tii:i' 'u' ¡t"teyza~' i a.11' en .u<.te . ,e ls deixava el Jlnl~HB.
», n~,g,Qg., -o mIilQo:v'dit, la feina i les utilitats i la, re"lponsabilitat de les
~- de spe se s , Joseguiria figurant al cap de 1 'estucli, pejs efe9tes de Ls meus
s . amics ,9li~nt~ i els donaria tot Lt a ju t professional qu pogue~. Aquesta COlU- '"

'$'hbinacio te mes d'un any , i e11s estan 101t contents i ~o tambe. Ara cerquem \)'
, un nou local per<¡ue l'amo de la casa, en un aecés de vijl:tacitat, t.r-a cta- cl'al,u

jar el Ll oguer- mes del doble i ho trobem excessf.u, De pa ssada , aprofitare:n ~
?' 1"av í.nerat.esa per aconsegut.r- alguna cosa més a prop del' Ll.o o.s on viuen 1 '0- ~
t teyza i ~~ Baena.

Mes resP9stes a preguntes seve s , pare: sí que ID recordo que el dia ~
~ 2~ d~aquest mes ~s el meu aniversario La osa em·far~, coro cada' any, i si

Den vol, el pa std.s amb les espeLmet.es , (per cer-t que aque s t any ja comenca-. ~
ra a ser impressionant: trenta-cinc iiatD!lI!ÍíHSiJx flames't). Del que no em re- ~
cordo -i la Rosa m'ho pr~gunt~ amb ~oltá freqüencia- és deIs aniversaris i ~
de 1teda t exacta de vostei de la mare. Ens agradaria ue dissipessin a quest ,~
obli1<. :~

. L'altra pregunt~,\..referent a la m~'quina'd'escriure:' e~ tracta d t una
Oliver model 12. Es una maqyina una mica an td.ga , pe:r:~que a :JIexic té encana ~

, ~ un prestigi enorme i que ro' es enormement simp~ti«a. La "ád.Ler " del de spatx
,9> continua alli, fel}t servei. 1 per cer t., ,pare: i ~a "AdJer" de casa? Encara ~
....::;'....ém l"6'\;ur'dü furrliJ b del :*la en-'~q~e',vtJ'EM<e~- j ,' ....: tt" al" a comprar-la .I~
1 '" DeLxo una maca d'espal per a-la kona , Una abr-acada ben '"'\'::
~ forta per vostes i molts,p'etons"al Joan del ,seu ~~
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