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Estimat (ill: contesto la carta que m'adre~a-
res, datada el dia 13 deIs corrents. En Obrir-
la i veure la teya lletra, vaig jenir una gran

,alegria, augmentada per la relacio que em fas
del re~ultat deIs teus estudis. Et felicito de
tot cor i estic molt satisfet de tu. Esperaré
amb impaci~ncia la teya foto j~nt a la bicicle-
ta equipada amb el motor "Mosquito"; aquí, a
'lvr'exic,estan causarrtsensació unes motonetes

\- ,italianes (erosembla que son de la marca "Lam-
brettan) i se'n cOmencen a veure moltes.

M'agrada la carrera'universit~ria que me-
reix les tevesprefer~ncies. Em sembla ~'un

. " "gran esdevenidor, 1 a mes plena d'interes i
de varietat.

Quan penso que a finals dtaquest mes com-
~ " 'pliras setze anys, no me lb. se avenir. Procuro



--=-=caa--j mateix.
Als teus anys, els meus amic intims eren

.
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, Biblioteca d'Humaniratsimaginar-te'm, a traves deIs xicots de la teva
edat que conec, i ni aixt aconsegueixo fer-me'n

~ " C. pen~ar./ben be carrec. No pots ~ com m'agradaria
poguer abra~ar-te i parlar amb tu, molt llargament

J'i de mol tes coses. Em causa una emocio profunda sa-
ber que norms en la mateixa ha~itació que jo tenia,

~i que estas voltat deIs mateixos llibres. Recordo
que de menut, quan estava malalt i havia de fer
llit, m'agrauava mirar "santa", i especialment la
QOl-lecció del'"Cu-cut¡" que l'avi tenia enquader-
nada. Qui sap si tu deus haver fet el mateixl.

Ttenyoro molt a tu, i als avis i a ~aEs.k..x
Barcelona i a t0'tiCatalunya; m'acdhorta pensar que
hl.° t' ill t ~ ¿- h o ianc un t' c0I!lu, que :es com esser- l. una m -

en ~oadella i en Miquel soler; els dijous ens
reuniem a casa per jogar a.dames, en un tauler

-,

que possiblement encara deuen guar-dar- els avis.
,

Tot aix~ t ho deuen have'r-explica t mol tes ve.gades ,
" . b d tpero JO 60 recor o ara amb una gran endresa. No

, ose Sl. has conegut personalment al senyor Perone~la,
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per~ estic segur que l'avi t'ha explicat qui ~s,
i l'afecte que li he conservat sempre. DeIs quin-

'.;~tarD!tir.~~,) ,ze als setze anys, ~ll va , la vocacio
~

. " . ¡literaria, que no m'ba deixat mai mes. Alguns deIs
"; .... ,- .

primers contes qu~ vaig publicar, els vaig escriu.
re sota el seu mestaatge. No sé si.v~ ·a tomb ex-

\.

" " "plicar~te tot aixo, pero el record que tu em des·
~vetlles deIs meus setze anys em tornen aquestes

, " .coses, dluna manera mes viva a la memor1a.
Els avis em parlen sempre de la teva bona

dat i de com els estimes. El tenir la certesa d 81
x~ m'alleugereix de molts deIs neguits passats, i
,se queals avis els passa'el mateix. Ells merei.

i i ' . , Ixen que els est m s molt -mes 1 mes, encara - per-
"-que no hi ha gaire gent que pugui comparar-s bi.

'~~agradaria trobar-me amb tu a Bellaterra
i que po~uéssim' passejar i jogar tota dos. D'ac!

-,,poques setmanes, jo complire quaranta anys, si
Déu vol; a tu et deu semblar que sóc terriblement

. ..,
. '"gr-an; pero el temps paaaa de pr-essa i un arriba a

aquesta edat sense adonar-seln, i amb unes ganes
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enormes de superar-la. Ara que tu em t'asreviure la
,

, meva joventut, miadono que en molts aspectes no he
-.t~· •. ',J .: .. q ~~~i; ,,' ,

canviat gens~ No se si aixo es una qualitat o un
"defecte, pero en aquests momen~ pensant amb tu,
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me n'alegro. sé 'que estar1em d1acord en mol tes co-,

ses i que passartem bones estones junts. No sé si
t'agrada molt llegir; a la teva edat, un deIs au-

,tors que m'agradaven mes, ~ra "Erckman-Chatrian",
i, sobretot "El tresor del vell cavaller" i les

,"Rondalles de pOble" que encara deuen es~er a casa
i que segurament ja has llegit.

Perdona'm el to desballestat d'aquesta car-
", .

ta. Et voldri~ parlar de mol tes coses i una sola
uet"'~j . '~~~"~nQ ni ajuda. l~rqu~ no ID escrius, almenys,
una vegada al mes? Ens anirem coneixent millor i

,el dia que néu vulgui que ens retrob~m, ser~ només
~ ,com si reprenguessi~ la conversa. Jo et contestare

sempre de se,~uida.
,Be, fill meu: m'acomiado BKKX~*« amb una

. .forta abra9ada; besa als avis de part meya i rep
tot 1 amor del teu pare ID ~

~


