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...dtimats fills: Hem rebut darrerament les vost res carta ~at ~... ar'~ta
de correus) i postal del 29. Em sorpren qua no em feu esmen i~tele.d' e "tGarre-
ra llarga carta, en la que hi explico ltentrevista que vaig tenir amb Triadú .
Seria lamentable que sthagués perdut. No ho vull creure. Estar, per t amb ne-
guit fins que sapiga que ha arrivat a les vostres manso

Jo mateix, en aquesta poca de l'any, no m'entene de feina. Per aix no
US he escrit abana. Volia fer-ho en ocasió de la partonga els amies Vidal,
que ja douen trobar-se entre vosaltres. Per unes o altres raons, per t m'he
vist obligat a anar ajorna~el meu proposit, fins aquest oment que avantposo
l'obligació d' eseriure-us a totes les altres. Abans que res he d'expressar
el nostre desig de que el matrimoni Vidal i lIura filIs hagin arrivat sense
novetat i de que es trobin ja 1"ei:ristalatsa Mexio p rfectament e. Doneu-Loe
els nostres mes expresaí.ua i cordials r ecords, al fer-los avinents aquests de-
sigs nostres. ITs haura!1 lliurat una Hpollitalt blanca par la Rosa i un b~tlle-
ter 'de pell de vedella par a en Pere. Ja va esplicar-vos la mar la ra&de
no dur res pels menuts. Tot alIó que ens semblava eseaient per a ells'éra dtun
embalum fora de pr opóaí.t por a lliurar als viatjers, que ja es troqaven
prou engavanyats amb les seves propries nosos. Ultra la consideració ae pre-
veure els capteniments que coapor taz,reali tzar el viatje en la companyia, -per
altra banas ben agradosa-, de tres fills petits. Adquiriu pel Mon, la Gloria
i la Teresa qualsevol joguina que els fassi felissos, i doneu-les-hi do part
d~ls avis de Catalunya. En una altra avinentesa -sembla que les cos,s s 'adoben

. per ereure que ara sovintejaran-, les noat rcs preferencias seran int ·os por
a ells. Ro fareu?

D ten Triadú, despreso del que vaig dir-te en 1- ev car+s nte· or., no
n'he sapigut res mes. 1io ha pasaat naaea t emps , pero, porqu el aí Ienct li,'alar
m~. Se que 1'empresa que e s proposa va endavant , i encara que els entr ebancs -
s~n molts , persisteix la voluntat de vencer-Len, aprofi tant, prfnctpa Inent ;
upa corrent de comprensió que u.n cert s etor intel lectual ens otorga. Hi ha"
p~ro, un altre sector recalcitrant, molt c1ur oe pelar i dtuñpes considerable,
psr tal coro.es el mes nombros i el que cxer ceí r la influ neta polítioa del
monent . "Destino" t del pas Jat dí ssabt e , pub'l.í ca en lloe proferent un traball
(1,' en J. Vicens Vives dedí cat a aquest tema. DUvq:lertítol: "Expoctat Iva caste-
llana ante Catall1.ñatl

• Meselat ell mateix en afers culturls diample abast, :krlltc
.:t±acta un conaí derab.le nonbre d 'intcl.lectuils de l' "atra banda", i pel que

f· :s,tendavina, Lí, f'anretrets sobre la precaria, f'reda, ap t í ca i,en la majoria
~/. de cassos totalment nul.la, col.latoracié de l'mntel.lcctualitat catalana al

ressorgiment cultural d'Espanya, essent aixl que treballa al margo i per d -
muntde qualsevulla especulació política i partidista. Vicens Vives no nega
pes la ev í dencfa d 'aqueat fet, ans be la reforma j la justifica. Uosaltres ma-
teixos ela catalans, obligats aemprar un idioma im.posat, hom arrivat a des-
coneixe'ns. Aixo es el que ve a dir. Doneu-nos llibertat absoluta de produir-
nos en la nostra parla, sense prej~aicis ni regateigs inútils, i la contribu-
oió de Catalunya al ressor€jim.entoultural d'E~panya es fara vistent. Creuen
ela castellans que ten:im 1obligació de oatalanitzar Espanya, entellet¡per ca-
talinatzar abooar a la cultura d~ellsels trasors ae la nostra. Aixo est be,
-creu Vioens Vives-, pe o aix~, en to"t cas, només s ra possible sonse fer re-
nuncia a cap de les prerrogativas del idioma que ena es propri •.••. De tot
plegat , qu en sortira? Es difioil de preveure , Per ara les millors intencions
s 'han estabellat oontra l'espantall del separatisme, que els irreductibles e-
narboren en tota avinentesa, adhuc en aquellas en que serveix por encobrir
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./espectacle de les picabaralles a que es lliuren sovint ~A~ d@ ña
carar el efectes que produefx a l'economia gonera l , el sisterDliUt et~atEli-
rigida que practiquen amb un entussiasme catastrofie. Cal esperar •

.En Joan estima molt el teu bon rocord. No ttenguniegis par a contestar-l
i f'ea-ho quan rt Iho permetin les o'bliga cí ons . No deixis, pero, de fer-ho, puix
espera noticies t evea amb gran il.lusió. Cree que eLs aní.cs Vida1 ja us n "h u-
ran parlat~ Ara, lliurat de pIe ~ les complicades exigencias del sisé eurs de
Batxillerat, Es el mes d ens deIs que ha apr ov t anteriorment., i no li queden
gaires lleures por esbargir-se. Ele pr fossors el tonen en an eonDideraeió,
de la quaL cosa mes aviat se 'n plany que no pae se 'n glorieja, tota vegada que
aquesta circumstancia es massa obligadora.

Compodr eu jutja1", eserie des del d espatx , La maro, puí.x que no pot dir-
vos-les ella, m'encomana tot de coses pelo raonuts i per vosaltres. Jo prou de-
sltjo dirvos-ho tot, i afegir molt mes per compe propri, p ro he exhaurit amb
esereix del t emps de que dí.sposava i ara un ~ :i: x enfila11 dto111igacions
em reclamen. He de posar punt , vu.lgues que no , Ro faig amb recanca i espero
una nova opor tuníta t per a una nova lletra mes llarga 1 f en esment la fami-
1ia' mes cordial i exelussiva.

Una abragada ben rorta per a tots del vostre pare i avi
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