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Distingit amio:
Sempre fa a.legria rebre carta d'aquelles persones per les quals,

malgrat no coneixer-lea personalment, sentim un pregon afecte i una autentica
admiraci~ .., Poteer aquests contactes" de más a más, ens fan sentir una mica más
a prap de la terra.

La segona part de Els veniuts, ~, la .aig rebre oportunament,
car la gent d'Alf'aguara m'anaven enviant tot el que publioaven; així vaig rebré
tamb~ les voatres Memories. La novel.la vost,ra que no tinc, pero, és La gorra
de plat. Ea. semb1a que va ser publicada abana no comencessin a enviar-me totes
les novel ..les d'aquesta co1.1ecció. Per conaegüent, aprofitant el vostre oferi-
ment, em prenc la llibeattat de demanar-vos-la amb el prec que hi poseu uns mots,
ha fareu?

Malaauradament, no tinc exemplars de la revista CatalunY! de l'epo-
oa que em demaneu, de manera que no us puo enviar e1s fu1ls que us interessen.
Pero, par sort, he pogut aconseguir que em deixessin els números on aparegueran
les vostres traducei~ns i n'he tret une a fotocopies, que us envio per via maritiBa,
certificat'. He trobat el segÜontl'dos poemes del poeta xi1e Alejandro Reyes, apa-
reguts a l'abril de 1942' Soneta per ti Het'..lena de Ronsard, publicats el novembre--~~~~~~.~-------de 1942 ii!} viatge de Baudelaire, publicat el febrer de 1943. Caldra revisar una
mica, mt1s per talcom no he trobar el poema de Ronsard del qual me'n citeu un parell
de versos en frances i. probablement·, deu ser el que más us interesaa. Si apareix,
ua 1 "env.i.arétot seguit, en fe>toccpia tambá.

Celebro veure que no deixeu mai de treballar i que tampoc no perdeu
l'esperan9a. Donaré'l'abra9ada al senyor Nadal bon punt el vegi (segurament dissabte
vinent a l'{)bra Cultural Catalana) i estío segur que n'estara contente lns una llas-
tima que hagi hagut de plegar Ressorgiment, pero aón cinquanta-ais anys i escaig
de la saya vida que perduraran en lea pagines de la revista, una font documental ,
que a:lgun dia ela historiadora hauran de cercar quan vulguin comprendre que ha pas-
sat dintre i fora dela Paisos Catalans durant aquesta anya mlastrucs.

Espero haver-vos estat una mica útil i ja sa.beu que podeu disposar
en a110 que us pugui servir. Mentrestant, rebeu - si em permeteu - una abra9ada
del vostre amic
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