
Barcelona, 12 d 'abril del 195c1 I IES'l~Hr.l"
Estimat fill: ~U

Al po o temps d 'haver lliurat al correu la meva úJ~ ~tli~.M.Pt°d~~rv'8.d~~c~?tYa. . ro ~~t 'trtimarlitatspervJ.ngué la teva del 3, a la qual no vaig replicar de seguida, com hauria"'"
volgut, perque la feína que m'afeixuga no m'ho permeté.

~eprenc, avui, diumenge, el bon costum d'escriure't un dia fixe de
la setmana, perque fer-ho altrament, unes vegades anticipant-me, retardant-
me d'altres, trenca el ritme a que estem acostumats i es motiu d'innecessa-
ris neguits.

Les millors noticies que esperem sempre de vosaltres son les de sa-
piguer que gaudiu tots de bona salut i la de que ele teus afers segueixen
sostinguts, o prosperant. Graceies a Déu anem rebent-les entonades dins
d'aquest desigs, i jo te les pue donar semblants.

Ara espero carta teva amb les proves, o l'original, del conte que
tene destínat a16é. Faseiele, no confiant que aqueet m'arribi abane. L'Al-
berti espera rebre'l, confiat en tenir-lo a tempe per a que el teu llibre
aparegui din~~ del mes de maigo Ho té tot a punt per a sotmetre a la Cen-

-sura, pero no pot anticipar el lliurament,perque d'un llibre autoritzat
pot suprimir-se, si cal, alguna cosa, pero no afegir-n'hi cap, encara que
es tracti d'un treball autoritzat, sepaaadament. Incloc una prova del retra
que aniraa la coberta posterior del llibre.

No entene quina propaganda pot fer-se de cara a 1 "estranger, que pu-
gui fer creure que "El Valle de los Caidos" va crear-se sota el guitge
d'un esperit conciliador. Les tones de tinta que la premsa "nacional" ha
emprat ponderant la monstruosa basilica-pante6,no deixen 1100 a dubtes so-
bre las potencies defensives que mantenen ~ vetlla permanent contra els
vencu+s t considerats enemics en potencia. La consiga és: "Per dón , si; 01- -:
vido, jamás!lI. El fet d'aprofitar les despulles d'uns quants "caidos" de
la banda roja, per a sebollir-los al costat deIs altres, després de ben
depurada llur-memoria per a que no es tinguin dubtes sobre els motius que
els "dugueren" a lluitar, s'interpreta aci com un fet propagandistic, puix
un enoertat desig deconciliacio comengaria dialogant amb els mxXXx quin s

, soriñen mutilats o espiritualment desfets de la contesa.
No he 'vist la Carme Milla. Dins de pocs dies aniré a Madrid. Deixa-

ré dit ~l despatx que/si hi compareix durant la meua abs~ncia, li pregun-
tin on puc; quan torni, convocar-la o telefonar-li.

En Triadú distribueix el seu temps en múltiples activitats oultu-
rals, de les quals me'n tramet sempre la propaganda. M'agradaria poguer
conoorrer a alguna; no, puc, pero; d'una banda pels horaris, que no em moc
de casa, i d'altra banda perque la majoria dels actes docents són dedi-
cate a gent d'una altra corda i edat que les meves. No puc coneixer oap
dels.esorits que et dedica, perque apareixen en Hevistes privades, de boc

.dificil adquisici6, quan no "desconegudesll•

Dins el tema literari m'abelleix informar-te que "El Pont" (el re-
cordes?), en la secció tlVuits i Nous" del nQ 13, suara aparegut, insereix
un atae de flanc, mes malhumorat que agressiu, que jo interpreto dedicat
a tu. No voldria ser malpensat, pero ••• Te n'adjunto la copia.

Si en Moll, amb semblant infortunada escomesa, ha pretingut contra-
dir-te, ha fet un flac servei a la "seva causa" i se 1 'ha fet a ell mateix,
gramatic al capdavall. Tot l'esferg de tants anys, per a posar una mica
d 'ordre al caos lingUistic que imperava ~~ en temps
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xera de l'acerrim antinormista Mossen Alcove~~ l'amic i protector del
estilista nomiremprim Blai Bonet, en defensa deIs seus interessos, pugui
dir, menyspreant-los, que els escriptors q~e amb bon seny segueixen les
disciplines de l'Institut"d'Estudis Catalans, formen com una mena de "cor-
da de presos literarisll• •• .

Si per a salvar l'obra feta del IIDiccionari", si per a eixamplar
l'area de-difussi6 d'una obra semblant (el merit de la qual ningú no li
discuteix), propugna la "necessi tat"d 'admetre la incrustaci6 de mots dia-
lectals al llenguatge literari,~i creu que semblant toler~cia atraura
vocacions adormides, o desviades,~ d'escriptors deIs altres paíssos
de parla catalana, pot defensar la tessi amb els arguments que s 'hi adi-
guin. ~l que ja no es pot permetre ds que vulgui establir la tolerancia
com a dogma, prevalent-se del prestigi en que se'l té, com aHgramatio de
primera! Ha obrat mesquinament, em sembla, tement, potser, que una esco-
mesa frontal hauria provooat una polemica, de la que n'hauria sortit se-
gurament esgalabrat.

. . m Cluselles, que mantenia amb en Janés la segura i ~la amistat
de ~,,~pre, no li treballava quasi. En el sen+ír de la feina, no' 1 'ha afec-
tatr·pérque n'hi sobra demillor i molt ben pagadacU.\~~::;!...p"~ ..!l'i.etqc?l-als
sentiments, li passa com a tots els que ~'estimarem:·~~~~nos
d'haverperdut, tragicament, un home que fou gran en les seves falles i
en els seus encerts, i que ningú podr-á reemplagar ni com a editor, ni com
a amic. Ha deix~ un garbuix de problemas que tfacten d'encarrilar,vers
una solució quepermeti la continu~tat deIs afers, creditors, proveidors
x.banquers ..Son tants els interessos en joc, que l'harmon a entre els in-
teressats ve imposada per les circumstancies. A nosaltres l'esdeveniment
ens ha atrapat amb un credi t relativament petit •.• (vv.JL J.M. S~)
. -.En Vidal, com ja et deia en la meya anterior, esta de viatge. o
sabiem que la seva senyora malaltejés. L'anirem a visitar una tarda. Nosal-

·tres els hi duem, també, sincer afecte, i jo el reconeixement que,mer-cs al
impuls que va donar-te, et trobes, avuí,, amb un negooi a les mans. No ee
sit'haurma anat-millar guiat per ell, o ara; només sé que, sense ell, a
b en' aeguf no ~'hauries comengat.

Res més, per avui: heexhaurit els temes i el temps. En Joan em
reclama per a donar un passeig, i encara m"'he de mudar. .l!'aun dia esplen-
dit:· Ene ,eriduem .1'·aparell fotografic cada diumenge •••• pero no ens deci-
dim .a:-lIdi·sparar"t ~ ~.

-.Úna""abragada ben forta a la Rosa de part nostra i pels nens mol ts
péton~ deIs seus avis i germa.


