
Estimats pares: Novament ens hem,endaererit en la correspond~n-
~~:~ :~:e! ;~!~:sdeln:~u~~S~l!a!o::~le~:t:!~ ~:s::~P~~:m~~:~;:

Vaig rebre el llibre "L'humor a la Barcelona del nou_
cents". Va fer_me una il-lusió indescriptible i si no fos que sÓc
modest de mema, fins i tot se m'hauria desvetllat la vanitat.

Mantine una correspond~ncia for~a regular amb en Joan
Triadú, un deIs valors que em sembleromés interessants de les
noves promocions. No s~ si per afalagarime o perqu~ ho crea de
debb (jo prefereixo quedar-me amb aix~ darrer, naturalment) diu
que considera que la meva obra s 'ha de donar a con~ixer a Ca1a-
lunya i insisteix en que li ll*uri els originals per a un volum
de contes i ell s'encarregar~ de buscar editor. Diu que est~ prou
ben relacionat per reeixir en aquesta comesa.

Veig que s'ban interromput les trameses de "Gaeli", pa-
re. Ho atri~ueixo a la seva molta feina i a l'estiueig a ~elláter_
rae Tantdebo que no sigui per cap causa~dolenta. El pare de la Ro-
sa va dir-me que li a~radaria molt publicar-me'l a la "Col-leoció
Oatal~ia", que ell diri~eix. Si e9s sembla que aix~ no ha de re-presentar cap complieacio per ningu, m'agradaria.

Abans d'abir vc!remcelebrar el sant de la l~.osa,i ,hir
el del Raimon.Es va excitar tant amb els regals (el petit, es
clarl) que a les dotze de.la nit~encara no dormia i va despertar_
se a les cinc dient que volia sortir al menJador per ve9re ela
regals. Ell i la nena estan maqulssims; no es una opinio simple-m...s ment paternal: ho diu tothom i nosaltres sempre estem dis-posats a creure-ho. .

1 ara que par-Lera de nens ,,perme.tinque els dongui ura
notIeia at~miea: pel desembr-e, 'si neu vol, ~eberem la tercera
visita de la ciganya. sí, no s'esverin que es veritatl La Rosa es,troba molt be, el me~ge ho corrobora i ella,1 _ jo estem il-lusio-
nata com si es tractes del primer fill. Si ea un nen, hem acordat
(aqu! no puc negar'la meva,in~riga) que es dir~ Pere, i si és una
nena, Maria Teresa, com~inacio deIs noms de la mare i de la de la
Rosa. Ja veuen que l'America no ens fa perdr~ 1 'humo, i que fero
tots els possi~les per a millorar la situacio demografica .de Cata-
lunya. '- . ,Aqui, a Mexic, estem en plena febre de la televisio,
Avui precisament s'ba inaugurat ofieialment la primera estacio,

l'~ a tots elstgrans magayzems venen,aparells per als gustos mes di-
ver§os. El Tlsner, que es 1 'bornemes d.in~miei emprenedor de la
familia, ja ba obtingut la pla~a d'escenograf, molt ben remunera-
da, ·en aquesta naixent organització,

Aquests dies be llegit "Un señor de Barcelona", d'en
Pla, i m'ha agradat molt, a desgrat d'unes inevitables reserves.
L'aneedotari d'aquella ~poea feli, de comen~aments de segle, és
d i .' ,el e~os i trobo-que expressa molt be l'esperit del nostre poble,almenys el que tenia abans •
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QUilla llasti:ma que s 'bag¡iana t perdent. 1 'humor i el gus t, del bon
Tiure, en una Europa tan plena d'angoixa. 1 a desgrat de tot, el
que.de bo es produeix en el món, segueix sortimt d'aquest vell
continent tan estimat. Els americans estan en plena orgia de la
llau_a i del pl~stie i no .an res que valgui la pena. QbalseTol
producte,manufacturat a Europa, ~dhuc en aquestes circumst~ncles
tan precaries, supera en. tots els aspectes als que surten deIs
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