
Barcelona, 26 novembre del 1
Estimat fill:

Contesto a la teva del 13 del corrent, que vailloo ~~. t!~QpomadeB~elooa
ID oteca:i1'JlliM3~~s

diumenge, dia 19, poc despres d'haber lliurat al conreu la meya del ma-
teix dia.

Ens va fer a .tots una il.lusió molt gran el dibuix de la Tesa i
ens l'hem mirat moltes vegades, i ensenyat als amics, perque és una mera-
vella d'enginy i de traga. Obrint portes i finestres, tafanejant calaixos,
remenant armaris i ~ nevera, ens hem fet una idea de com vmviu i em sembla
que mo es pot dema..narmés. No ha omes cap detall, tant en el mob.Lafigecom
en els complements. Homéshi hem trobat a mancar la cambra d'en Raimon. DO-
neu-li ill~a abragada ben forta de felicitació i molts petons deIs avis de Ca-
talunya que guardaran el dibuix com un joiell.

f La mare ja esta bé. Aguantant les petites molesties de l'edat, Com
jo mateix, pero no donant-se punt de repós per a agombolar-nos a tots¡i

. aguBlita.-. feJl:'lD..Els demés malal ts, bastant millarada la i'JlOntserrat i l' oncle
Jaume estacienat. Esta saDux'at d'antibiotics i ara li administren vitamines

~ a tot drap. Déu vulgui que se'n surti.
~ ,r'a un efecte tot estrany llegir que us prepareu per a estiuejar
.r- pel més de jaJ?-r/\~~1J:fj-.~sem~ lf~YÉmbredel tot tlJ?rimaveralt , pero em penao
~ que pel .janer\;lllr pocrr~res~'ñtlír de 1 'estufa, i és aixo el que ens pro-
~ dueix ~ estranyesa. {2'erál tra banda ens alegra que r'epr eneu el costum sani-

tés de donar vacances als nena , amb n1ésJl19.i:¡J.usi s 'ho han guanyaf a poLc
~ durant el cura eacoLar-, Déu ene ha ~~ gracia de que tots els tanys de
5 la familia~sobressurtin en una especialitat o altra, i en els temps que

correm de gamberrisme i buidor, és una sort que cal agratr. ,c.;sperem,donos,

f que pugu.is,reali'tzar el progecte i que us provi forga, encara que tu hagis
de patir tots els inconvenients de la separació.

Incloc, avui, la resta de liLa ma perduda". No sé si valdra la pena
que em re~ornis els fulls corregits. ~i les esmenes s6n de poca importanciaF: bastara que les consignis en un Í'ull apar-t per a passar-les al' exemplar
q1)leem reservo, per a lliurar a en xo da de seguida que 1 'hagi enllesti t. No

~. ho demoris massa. Ahir va estrenar-se una comedia dramatica: "La gran aventu-
~ ra", de dPa1iUD.eSalom, jove escriptor que j com d'altres de la nova fornada, va
~ donar-se a cone.í.xer- en cae't e'LLa, amb exi t remarc ab.Le , que trascendí a ·/radrid.

'Per aquest motiu IDixiUlt:ta:txméEx:Sl.!l:x~:mu~R:t ha sorpres que l' obra més ambiciosa
€T que ha construit fins ara, segone propia revelació, l'hagi escrita en catala.
CSI La crítica en fa grans elogis. L'argument és tronadet;, un campaner rural, tí-

mid de mena, casat i pare de família, s 'enamora d 'una dona, amb la qual r'uí.g
""'. ti sin impor-Garle el hundimiento moral y material de su hogar, el cariño de su
~ mmmmmmmmesposa y de su hija, y su propia deshonraP• 8ortosament el Mossen

J
~ de.1 pobI.e int er.vé, y. conveno al' ovella esg.arria~~'HAlI.erque':retorne al hpgar I

sumiso y arrepentido". id tema, que el parangone VViTs que f'eren la fama de.Ls
Guimera, Ig1esies i Rusiñol, no aporta cap novet t ~ pero -sempre
segons la crítica·- esta tra,ctat de m~mestra, amb personatg~S.J).ADve:k~;:Y:l}"~ .-1~J%~,c?)31
arrancats de la realitat, servit per un llenguatge pulcre i~) ~
interpretaci6 genialh~~~"~~ manté en el cartell i ajuda a' desvetllar altres
vocacions ••• patser e!Ét'eorrsotidar~ els enormes eef'or-cos que es fan par a
vigoritzar el teatre catala~ L'esdeveniment gran ha estat, pero, aquesta set-
mana, 1 'estrena, al Liceu, de la "cantata'; ATLAH'l'lJJA~ele verdaguer, a:mE: i
Falla. A desgrat de moltes circumpstancies ingrates que han concorregut en
el muntatge i possibilitaci6 de l'estrena, se n'ha par-Laf r;d¡t~t f~/~6n. Fou
cantada en cat a'ta , "1--lYI- ~ ~ ~ ~ ~ '(6l-{.I'JV1'


