
.Barcelona, 18 maig del 1954
Estimat fill:Contesto a la teva carta del día 8. Rebuda e n it t a s!J a

derar que ha fet al camí amb tota normali..tat . Déu fassi que Bif ·ot§c ~P.tq~
i que poguem continuar la nostra conuní cs c:i.ó epistolar sense pauses alienes
a la nostra bona voluntat.Les tres fotos que ens t~amets ena han sa isfet totalmente Ens
fan adonar de com passa el temps! Set anya que va néixer el Raimon! Sembla
ahir. També ena diuen la bona armoma amb que viviu i, aobretot que la menuda
Teresa es un estorhell. Sobressurt en totes amb una cara de anina que és un
encía. Tota fan molt goig i noméa t'hi hem trobat a mancar a tu, autor de les
fotos. segurament. Que per molts anys pogueu cel.lebrar festes tan simpati-
ques, i, si pot ósser en companyia nostra, puix que el que más ena apena és
la temenga de poguer coneixer els menuts abans no es fassin masss ans.. Ahír vaig parlarper tel fon amb Triadú i amb Pedreira, i no pots

/ pas imaginar por quí,n aot tu. Els hi vaig comunicar que el teu l1ibre -1' ori-
ginal del teu 11ibre-, estava camí de Barcelona, aprobat por la Censura. Su-

.poso que la noticia et causara la mateixa sorpresa que els va causar a el1s
i qu~ n'estaras molt content. Gracies a la meya intervenció la oosa s'ha mo-
nat~ bon fi, tan de préssa com ha estat possible. 1 satisgactoriament, en-
cara. que eh aizo jo res ro hagi pogut f'er . La decí saí.ó ha estat. favorable,
sens~ que calgui agrair oap reoomanaoíó, que de res bauría valgut. Per aix
es mé·s satisfactoria. El iot de conuní car'-ho tot seguí t a Triadú' -l$.noticia
la vaig tenir ahir a la tar a per mi tja del nostre reprosentant a Hadrid-fon pG~ a tranquilitzar-Io. Sabia que en parlava amb Pedreira, per desespe-
rangat del tot, puix que én Janés els fa quedar a tots malamont on la qües-
tj¡ó del llibre homenatge a CarIes Riba i no confiaba pas en que fes per tu
e¡ que,no fa per ifsxkimi un home tan considerat en aquesta moments. 1 en
ven ta.t no sabia quin pre+ext donar-te t per a justificar tarrtes anonal.íee ,
J' en vaig parlar anb Pedreí.ra t per tal d ' advertir-lo, no fos ces que lea

\,' ~~artilles amb tcts els r equí.aí te necesearas par a que puguin donar-se a les
~ynotipsf no es quedin abandonades en le reoó deIs bona proposits aten Ja-
/nés, rec6 eaturat de paperassa , que els coros van devorant . Hom quedat amb
Padreira que aixl que tingui l'original m'entrevistara, i ena posarem d'acord
par a dur endavant l'edició. Encara que l'hagi de fínanqar jo, es dura enda-
vant. sanse fiar amb les bones paraules del nostro exce1.1ent amic editor.
n'aquesta particu1aritat val més que no en fassis pub1icitat, enoara que si
pota ~a anunci'ar que el teu llibré ha passat la pitjor de les dificultats
que 1 han tingut fine ara entretingut •.EspeIto que ero comunicaras el dia de l'arribada da la Sra. Vidal. No

.oal que et di~i amb quin interés miraré d 'entrevistar-la. Pel que fa a les
coincidencies.tde pensament en carts assumptes, ja ens en varom donar compte,
sensaque aix} fos motíu per disminuir gens la immensa simpatia que van des-
vetllar-nos, U els guardem. Pots estar segur del nostre oapteniment.

He ti~gut durant tres dí es "glts peraonatges" de la nostra matriu
derrenga. Per ~aix no vaig escriure dissabte i per aiio no aoc avui más ex-
tena, .parque ~I!ir vaig endarz erí.r de feiua i em cal posar-me al corr ent . No
per alxo he de~·~~,tde copiar GAELlt perque hi dedico una hora cada dia, en
sortir del des', tx. Alxo em distreu d taltres cabórf es
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Esperem que 1e,6nenes estaran de.l tot guarides de ..,
sigui, que han patit. 1" a donemcompüe de com ue haureu neguitl! ~ ,:ca.R
pantar-se, pero,,,; son malalties propies de l'infantesa, que m s val
p.ssat, puix que sovint n'eviten de pitjors. Iro vull dir amb aix que nosaltres
restero tranquila,ja que esta~em pat1nt pendents de la vostra propera carta,
que esperem rebre hen aviat dient-no~ que ja estan be del tot.

Confio que els auguris d "en Tria3.dúen esment al teu llibre es compliran.
Per la meya banda no es perdra. Ln Jtm s est, lligat de pene imana per 1'Edi-
torial Vergara. Ho éa 11iure, dhuc , de manar al,s seus dependen t s , avuí, afectats
totalment a la Vergara, a les ordres imm.ediates del senyor ,steve. liJan. ,edi-
tor"" s un titol que perdura i empenao que no s 'arriscaran a su rimir-lo. Pe-
ro en Jn s es, avui,'uua mes de les :peces que mouen l'editorial esmentad i ni
reedicions ni llibres nous no se'n publiquen sino s per 01' e i dispo~ic1

,dels nOlla administraüors. Qui sap si es el millor que li podia pasear a en J -
n~s. Aix odr- salvar-se la impress~onant i merítissima obra editorial mena-
.da atarme sota el signe del seu nom , amb mea encert que ordre. El aeu instint
de bon editor coneixedor del públic ~ deIs escriptors, no li ha fa11at mai, pe-ro s'ha bellu at sempre dins d'un m~di economic el m s desballestat i olla que
es pugu.i e n Lxer-, No temis que aqueat a nova situaci1 arrivi a perjudic l' l 'apa-
1"101 del ten 1libre. Qua.n s 'hagi réscatat de la Censura -i en assolir-ho i
abr euja -ne cls tramita si que en Jan-s hi pot fer quc:ücom-,parlar amb l' ,s-
teya i ero. penao que ene errtendr-e "m,

Pez- acabar , une m.o-'GSespecialro per- a la Rosa: Iem llegi·t complabJUtoleo po-
1"aules que ens dediques. Despr a dé la car-ta que ue va adrogar la mar -disso1"-
tadament per-duda-s, les eaper-avem,l~s imaginem el trattll que haur- a passat amb
mot tu de les feste~ de fi d "any , pian.ej.ant la manera de fer qued r be al Pa.re
roijl. Pel que ene diu.s i ens conta el Pere, ha estat gener6s i encertat, pela
menute tant compela grans .. Es una alegria, aquesta, que ja nin no us odr
pr-endr-e , Déu vulgU.i que par molts anya po eu gaudir-la, aenae privacions i amb
bona sa.lut? i que no E?.D. tardin molts a que poguemparticipar-hi, per afer co--
TI ixer ala nensels Haia ~flaira1st que desitjem aser ela avis de Cata1unya..

Per a tote una forta abr-cada :i pels nens , especialment un diluvi de pet ons
del part deIs vostres pares i avis i del germ gran


