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Estimats pares: per fi, he rebut carta d1en Triadú, ex-

"cusant.se per 'la seva tardan~a amb el pretext universal: la
...

f'eLna •. Em diu que ha Ll egf.t les meve s coae s, i que li agraden
,

mol.t ¡ em pregunta quin tipus ele llibre m'agradaria, i jo li

'he con.t.es.t.a t que 1 edició de '"Tots e l.s co.rt.e s " de Miquel Llor

presentada per e l.L wn pl au moLt.; per de s compt.at, voí.dr-La que

figuressil1 en un sol volum, tots ~ls contes q:ue valguin la pe-
'- ...

na.·Etn dí.u que va quedar- molt ben Lmpr-essLonat de voste, pare,

. t' el t" 11, que e ganes ·e ornar ... o a "eure •

•gn"Bavtra, contra el q;ue ell esperava, ha vist confirmada

" "la ver-s í.o rque em va donar voste, pare, en el senti t que Les- pos-

sioilitats d·'edicio de la seva "Antología" eren remotes, per-
. .... '- "causes d'Iorure e conom.í.c s Enmig"de ~tot aixo, ni na involucrada

r e'"
la rivali tat de l.s gr-ups li teraris r-epr-eserrta t s peTI Triaclú i

'-
per en Ribera. En Ribera, a part de pertanyer a un nivell in-

I ./
,tel-lE~ctual molt inferior al d'en T,riadu, es una mica lleuger

, ~V'eqi.iell\t 1Me \.\t \ I
" ~Rtrña ar-mat embolics considerables. se que es una exce L«

Lerrt persona' i un gran' en t.us íra'sta i li falla el recte cri teri

molt sovint. L'altre és més pónderat 'i· intel-ligent. En Bartra
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no pot veure a n'en Triauú·~e~qQe no el va incloure en 1 an-
I

tolog1~ de la poesia ~atalana i en canvi ~s molt amic (per b~

que nomes es cone í.xenc.per- cor'r'e spondéncaa j d en 1-í.ber-a , Aques-,
, . ~

ta situacio, pare, l'ajudara a comprendre moltes coses., Fa poc,
, .

en Bartra, que es un home singularment segur d'ell mateix, i de

la, Seya obra, em va dir que 1i agradaria que preguntésa n1en

Triadú pen qu~ l· h&'via I exc l ós., ,ja que no podia a tribu-ir-ho a

altres motius que a una enveja de tipus literari obé a que al-

~gu 1 fbavia enemistat amb l'antoLogista. Tan dd s cr-et.ament com.

vaig poguer , vaig sonde jan a n en Triadú, que mrha cont.es t.at

dient que en Bartra no ha.acflnseguit interessar-lo mai ~ni en

ver-s ni en prosa" i que. la se,v,á"opinió és t'or-ea compartida en

e l s cer-c re s que "no stm af'Lc í.onat.s ni paí.r-al í.s t.es t", Les frases
F

entre cometes son .te xcua Ls , Afegeix que li sa p mol t gr-eu dei-

La gent,. per'o que, s ha fet el .prop'()sit de mantenir,

al pr-eu que s í.gu í., el. que el l, cons Ldee-a justo Es un xicot -pot-

ser la seva joveutut, hi a juda ... de' jud í cí.s ab so l ut.s i t.a-Ll.an ts ,

Tot aixo li' dic per .a vost~· s ol, .nomé s per':iu~ e s t.Lgu'í, al cor-r-ent

de situacions que, a desgr~t d'haver-hi 1 Atl~ntic entremig, a-

passionen a 1'una i a láaltra .banda'.. "
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, '" '-Despres del 1 aí.mon.,eat.a pa ssant les "ga lter-es" la lHo-

r-La, saumBx afortunatlament en forma benigna i poc molesta.

A desgrat, doncs, de les galtes inflades de la'nena, podem dir
, '-. ~que tots estem be, gracles a Deu~

...El diumenge, dia 30 de novcmbre, varem anar a Cuernava-
" .

ca amb-els Vidal; passarem un dia deliciós, menjant·a pIe camp
" '

i contemplant l¡alegria de 11nerba deIs menuts. Varem veure

uns "bungalows" a l'entrana de Cuernavaca que, si en podem

aconseguir per al mes de gener, hi anirien la Hosa i la senyo-

ra Vidal, arob els nens respectius, a passar utla tenporada. Es
tracta d1un lloc deliciós,amb molta vegetaciój en Vidal hi

I, 'anira cada dia amb el seu cotxe (l~ nova autopista Mexico~
,

'Cuernavaca permet el viatge en 45 mf.nut.s ) i jo mirare,iIlecom-

_binar-roe,les cos~s per acompanyar-Io. Si realitzem aquest pEft~e

proj~cte, els enviarem molt~s fotografies •••
. ,.

En Triadú em diu que el primer número de "pont blau" no
• J •

ha fet gaire bon efecte a Barce~ona, de~ut a fes defici~ncies

de la seva pr-esen tacdó ,i a la mala quaLitat tipografica. El
segon núm~~o esta, for~a millor i esperem que en el tercer que-

dar~ ja totalment.accep~able. Jo, pare, no ID atreveixo encara
a enviar-li directament ,eExpRE fins a saber que la seva circu.



cul ar- a trafegament ¡ mol ts d 'aCIUes.tsdf.e s , arribo a,
, .' '"~~ '- .mes tinc e sma per ajeure1mTlul so ra per llegir el, .

casa que no-
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.~ ,laC10 no pot causar molesties. Entre veritats i mentides, ens ex-,
, r '-pliquen tantes coses que ja no se que pensar; pero li guardo els

'. ,
exemplars destinats a voste, per quan em digui qUe els puc trame-
tre amb tota tranquil-litat. ... .

No he rebut ni s~ res de les obres de teatre que va
. ,se~ve¡)Ce VI \ ,

dir-me que m t env í.ava, ~nf'1nteressa~t-nos i s t esta ja
,

plaJlejant una temporada de r-epr-e sennac'í ons- que pot tenir un
. t ......gran 1n eres.

Joan, fill meu: perdona'm que no t'hagi escrit encara
,

la carta llarga promesa. Ja saps que ltavi i jo tenim feines
semblants i aquesta epoca de 1 any se'na presenta amb un parti-, ,

diari, sopar
després i ficar-me de seguida al ll~t. Tant a l'avi com a mi

\
, .t 11 . ...... '- t'", t.e íens agl'ada molt- );!ebaar -B1XO Ja ho saps pero a~a e1X

tir del mes que ve,

..'amb .frequencia massa abassegadores. A par-
-, <' v~si Deu r quedar-em mes iliures per- a t'er- rr-orrt

les obligacions'són

a les obligacions mes'grates.
"Mare: els nens }OatEKi parlen sempre de "llavia de Bar-

celona" .c om si la tingues'sin al seu cos tat , Les peces de vestir
que e Is va

. .,prometre els ¡-an'molta il-lusio.
.. ~~J..~
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