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Hem rebut la teva carta del 15, qu ja passaveIm.. ~P:ñ!'
si pel retard amb que ha arrivat ~ ThIentrestant m 'he anat coní'ormant amb la
continuaci6 de la copia de GAELI, de ia que Xbm: te'n trameto cinc fulls.

Ham l1egit amb tot de goig els progressos cult\4rals del Raimon i do la
Gl ria i la serena'calma amb que la Teresa considera aquests esdevenimento,
que encara no li diuen res d 'especial ni 11 minven la gana. La mare est'
m~ltco~t~nta d'aquestes cartesque' pot rellegir moltes vegades sonse passar
se per alt cap paragraf dedicat a "savieses1'. Est molt contenta, per tam-
b~ molt ocupada i no te temps d'escriure~t avui una carta especial com s el
seu desig.

Jo seré bren, tamb • De retorn de II¡Iadrídhe trobat tantes coses per reGol-
dre, que encara no m'he posat al corrant. Si quelcom em distreu ea la copia
de GAELI, els vespres, abana de sopar. Em despreocupa i m'entret • Ara m'afa-
nyo per acabar i despr~s no sabr que fer. ~s a dir, si; perllongar a casa
les obligacione del despatx, contrariant la voluntat deIs de casa. Be cIar
que ara mm s'acosta el bon temps, s'allarga el dia i les ocasiona d'entrete-
nir aquestes hores mortes s6n més propicies

L'a:rn.icque a mad.rid s'ocupa del teu llibre m'escriu que no passar set-
mana que.inc fassi una visita al encarregat d' en Jan s , Es oLar-que la aeva
dilig ncia, ni ta.¡toc la del senyor Del Toro, qu 0S la persona que en nom d'en
Jan e fa els trhnlits de tot l'embalum de publicacions de la seva Editorial,
no poden iflu!r la deciasi deIs cens9rs. Pot, aquest .darrer, en el millor
deIs cassos, precipitar-la, demanant~~os'ho per favor. Així hi tot, insistei-
xo en que fassL~ el que puguin per a con ixer aviat la sort- del llibre i que.
si es produeix una avfnent eea favorable a les coses aut ctones-p .aaon por alts
i baixos molt notables-, l'aprofitin a favor del nostre cas. Em ponso que ara
no passaran setmanes i setmanes sense sapiguer res.

Plego per manca de temps. Com que queda una carta per contestar, estem
espreant la rasposta acostumada, sapiguent que no s pas a la pr-eaerrt a la
que et'referiras, la qual cosa suposaria un retard, que dificilment suporta-
riem.

Una forta abr-acada
als esposos Vidal i ala

-e:.ístimatfiJ.l:

por a tu i la Rosa, molts petons als menuts, records
amics de ~empre, deIs vostres
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