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Barcelona, 14 set ~bre
Estimat fill: , , , '

Un tnus i tat agoabo lanent de feina i de mals de ~Slt o~ca umam s na
de Bellaterrapels Joas FIorals i altres aot es que en abun~ncia es ce1.e-
br~n pel setembre, han estat causa de que no em fos possible' escriure't el
passat dissabte, contestant a la teya carta del dia 2.

la setmana passada vareig tenir una curta entrevista amb en Vidal.
Em va lliurar els recoras que ens dúia de part vostra per a mi i en JQan i
aonviñguerem que de retorn de'París, on marxava l' endema amb la seva aenyo-
ra, ena visitarían a Bellaterra 'per ,a parlar llargament de vosaltres i deIs
progsctes de ;retprn. Merces pela recorda , Son molt ,bomcs. ,

En Joan va rebre oportunamant la teva carta del 23 d'aÉÍost. I seu
Gontingut ens va emocionar a tots~ Haura d'aprofitar un demat~ de diumenge,
par a contestar-la, quan si~uém a Barcelona. Desde ~Bellaterra no li sera
possible~ Sortim de bon mat1, per a que pugui. entrar a l'Academia a les8. '
A qurta de duea ens lantornem a Bell~terra i ha de dedica la tarda'als estud
Ela donen molta tasca. De vagadas en sis horas no 1tacaba. Si jo no hagu~s
fet, de seretart "gris" deIs ,Jocs Florals, no se n'hauria sorti t. Vaig ajudar
Lo el que vaig poguer i la resta es va ce lebrar el paasat ' diumenge amb gran
Lluf desa . En Joan va' quedar molt be , ¡Va Llegí r el seu discurs amb un gran
aplom, sansa ~fectació.i s'endugué les simpa.tías da tothom. Corrogué la veu
entra els intel.leetuals assistents a 1 "acbe (entre els qua ls el profeasor
Arimon, de 1tInsti tut d'R.O.) de que el jove sec etari ra fill de Pere Cal-
dera. 'Hi tinguerem invi tata le 'far\lilia Sala en p'le , Abana de 1'1;; e+o de re-
part~,rols premia un íolklorlsta aut nt ',e (un .paator d 1 alles ir) ene 'la
errtratenfr Er pl.tcant coatu s i 'e tes pastorívoles t t.Iuatra t Jl 'ova errada
amb acorde <fe flauta. merave Llos os de simplio tat 1 sent Iment . Deapr os áota
el patrona {?,'e dél "Tnatre Int.ia" de Barcelona s testrena a L'adre lliure una
ourta coaed í a del prof asor- occí.tá r~a Roquet ta , que a¡j"'\±stí a L'es trena .

\ L' o ir .. du 120r ti to_ rt L tESl)i 11". ,El 90 por cent deIs espectaú r i,anora a. quí
j na mena de cosa signif:lcii a uest mot Si mes !lO ,&rem .guanyar el fer-los' i
saber.

l~n Graso, eo.i tór de La cl ..Ieccí.ó popular '"IJletresH ~un volum de 80
I \ pagines cada mes, d Itobres l.n",di tes) va J 3: asuet jar-: o per 'totés bandas dama
nant-u que in"i;ercedíspsr quó 11i,vulGuis col .Jnborar . Un llib 'o .eu paaearí a
davant do- i.óts els que te. -en car tora .. Es' un minyó actru, diu le, que es 11e
ga ardidament a les empreses que 6f3COmet. 10 m'he compromés a res.' En tot ca
qUE\ns,'nagl edit t el teu Llt.bre., 'en podren tornar a par1a7'. "

, ' "En Cruze (; aogueíx absent do Barc .....Iona , on bai~a cada 8 o 10 dies,
amblas horea,compta<les. Divendreaem va trucar per tel ,ion axo~sant-se par
no-poguer-ae vrebre • .Par a.l.X no auposa cap ajomanents als mu'tua prop sits ,
que de tqtes aaneres fina par L'octubre no conencaran a ~oncq;e forma , Per a'

, es tot' ea. q~~ et puo dirll , \ , " /,
, , '. El ~enyor Vidal 'Ya informar-me' de que, r'ealnont , el pare de la
'Rosa s~gueix(grau, sostingut noméa per la aova enorme vitali~t. Ja sabeu co
desitjo el seualleujament. Doneu-li raoords molt'afoctftosos de part meva. E:
tre el programa de, reaU t sací one .del "Teatre Intim" pa ~r~cina~ par Grases, 1.
figuxa nLes noies enamorades" .. Digueu-li, si aizo Iánim~,una mica.
..' ?St f?~ta, a racada p~r a tu i la Rosa i per a~s nonubs tota L'apas

s í onada estlma(nO de ls seus aV1S


