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.JJstimatsLl Ls r Afeixug~t,'com mal, d'ob igacions ida f eé.na, n
de disnosar de tt3ms per va fer-vos la carla llarga .iuedeRUJ·~ét ·ta~on\e ~e!Uona

~.:~P"1lt~, _-8 adreco aque ats motif en resposta a la vostra cartaB\!>~<lc~f~5 .stant
un=nrnmeu rle~ hUlllorque fa que deixi de banda tata altra mena d'atrafegaJlents

. Es~ssabte i penso que si no ho faig ara, ja no tindré avinentesa de tor~ar-ho
a provar fins dilluns, i son tantes les ganes de saber de vpsaltres ue,tant
com la necessitat d'escr~u-re-us/em mou la de tenír respo~ta. _

Estem tots, graca es a 1)éu, be •..:JlJoan en periode d'examens. Ha passat
ja l'assignatura de Ciencies, amb ealifieaci6 d'exeel.lent. Aquesta tarda assar
la de frances i la·setmana vinent les altres. Tots confiem ~ue treura un ample
marge de punts peroa mereixer el certificat d'aptesa i paSfar a 4t. curs, el vi-
nent mes d'octubre~ despres de les vaeances d'estiu, ue inaugurarem la vetlla
.de sto Joan ..a Bellaterra, si no sorgeixen entrebanes, que Détlno ho vulgui.Des

de Be l Lat ez-ra, Q abans d ' anaz--hí , j a t t e acrdu rá .

Tinc l'exemplar de "L'humor a la Barcelona' del 900". Al visitar al Sr. -
Ayma va dír-ae que te'l trameteria ell, pel gust d'e»criu-re't. L'endem ...., per ,

.rebia jo a Gasa l'esmentat exemp Iar amb una nota justificativa en la que erad í a
que-s'havia repensat, puix de fer ell la tramesa, el seu earacter d'editor 1'0-
bligava a sotmetr6's a un seguit de formulismes, d'allo m 8 empipadors: permís
d'expo~taci6, justificaci6 de pa~ament, etc. ira ja veur si el dilluns el lliar
21 correu ordinar! o be te'l trameto per avió, pero Rospito que val una fortunF.!.
A casa l'Ayma vai~ tovar-hi un vell amics del temps de la meya joventut: l'Ex-
trems, ue es veuque te un rol important a l'empresaAyma. a dir-me tot de
coses Interessant~~ de les que ara no puc fer esm~nt. Una altra cosa que m'ha
cridat 1·'atenci6<.s que'l'exemplar que he rebut no forma part deLs ue en el
que jo tinc s'esmenten com a justificaei6 de tiratge, entre els quals hi figuren
elsda col.labol;'ad"or.Porta una xí fra de numerací.d. que no respon , tampoc, al ti-
ratg~ de 1'~dici6dnicial l, per mes contrarietat,· el paPer tampoc es de la ma-
teixa qualitat. El:volum de que parlo fa un gruix la meitat del meu. No he pogtlt
aclarir a que obeeí xen aquests canv'í s.

Fa uns pocs dies vaig trametre' t la segona: tanda de GAELI. Si realment
no el recordes gen~, aniras de sorpresa en sorpresa. A mi mateix me'n.produeix
de noves men tre ~a-' g cO:Q,1:ant-lo,a casa, amb una maquina feixega com un diable,
·í a estoRes abans as sopar, a a que el dia es llarg. ~uan serem a Bellaterra no
se com me les arz.egIaré per continuar. Seguiré. -ao .obstant i a desgrat de t ota
mena d'inconvenients. Ja em d'írás , pe ró , si tens iri.ter~sen tenir l'obra com-
plerta, donat cas que jutjessis que no es publicable. Jncloc dtlesfulles mes.

No pue seguir. Una interrup~i6 darrera l'a:rtra, han sigut ele motius
de que sembli que escrdc a batzegades i em trobo q,u.e esta a punt de tocar la 1
-les 13- i he de plegar- Rependré el que deixo e mi dir o per dir un día qua.I-
seval de"la setma~a que'v.e. Aleshor~s la m re hi afegira unes ra 1 es i us dir
1 "encí,s que li han cauáat eLs retrats del Raimon i de la Gloria.

Una forta at1ragada per tu i per la Rosa, petons als menuts i reeards
pels amicso De part de la mare tambe una forta abragada. ~

L~


