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Estimats pares: v~rem rebre la carta en la
'qual ens expliquen els sens Reis de Barcelona. ~é-
sít.gem que el pare i el Joan ja es trobin ben be
quan rebin aquestes ratlles.

~aig oblidar-me de dir-li, pare, que l'adre~a
que vaig trobar d'en Jan~s (en un deIs seus llibres
editats~fa temps) és Muntaner ;16. suposo que enca-
ra derr esser bona i que ·la carta arribar~ sense en-
trebancs.

veig molt sovint al senyor M~rius calvet, que
sempre em pregunta per vost~ amb molt dlafecte. Ell
estit ficat en el negoci de uistribució de pel-licu-
les i li va molt bé. Fa pocs dies.co~ncidirem en
1 lacte d'homenatge als guanyadors dels JOcs lI'lorals
residents a Mexic i, com sempre que el veig, m enca
regfl que el saludés cordialment de part seva. -

M'ha deixat ,intrigat la nota, posada com a xxa
l'atzar en la seva carta més recent; anunciant-me
la tramesa d'un llibre Ln te ressant per correu ordi-
nar-L, seria demanar- ma saa que m 'anticipés el titol ?
L'espero, tot i no saner de que es tracta, amb can-
deletes. '

A casa dlen Roure-Torent (un'deIs catalans més
relacionats o que esta més al ~orrent de les coses
de Barcelona) veig amb freqüencia mostres de les
edicions catalanes. Recentm;:;nt,vai~ fullejar un s~uants yolums de tt II'Ossa-Menor 'i l t Antologia de
la poesLa universitaria~ ¡tanmolt ~on~c.. '.

Encara no he fet arreglar la maqu1.na 1.contl.-
nua anant de tort. Només hi penso quan la raig ser-
,vir i aix~ que tinc el mec~nic a dues tpavessies
escasses del despa t.x , De totes maneres, ni ~convas~la

{ h' ha res que bpensar que, en aque st pa1.s_,n~ l: .....-t '11_ D ••
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