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1S de desembre del 1950

pa~es: coqtestem la seva lletra deL dia 30 del mes
prqpia.d'aquesta ~poca de l'any ha fet que m'cnda~-

Estimats
pa saat , La f'eLna( .rerlS una mica~ . ,

, Es t.emnovament aota 1 'angoixa de la illlmin~nciad 'una guerr-a.
Ningu no pot ~ssegurar que no esclati d'un'moment a l'altre i lds
conseqüencies 9-ue aixo podria tenir per- vost.é s ens teY'~l t angoiIDts•
.Ja saben quin es el nostre punt de vista i el nostre consell en a-
quest cas, perqu~ els varem plantejar la ,lllateixaqÜE1stió fa ul}s quants
-mesos, 'l'otel que els v~rellldir llavors ho cons í.der-emv~hid ara.

El "Ga.e-l-i", eI'ec.td.vamerrt, ha sofert una Ll.a cuna inexplicable.
Amb les cartes que es varen perd~e, hi bavia almenys una remesa cor-
-responent a la novel-la. De la pagina_mecanografiada número 17 pas sa
a la 2],0 sigui que s t han perdut 7 pag.í.ne s, Quan puguf,, PtrEj, li
agraire que ~ em retransmeti els fulls que falten, perque es molt
possible gue la publiqui aqui. La tiBibliot~ca PHOA", que reprén la
pUblicacio a J;'ran~a(ja vaig dir-li fa al gun temps que havia ,rebut
una carta .d'en Puig i Ferreter demanant la rneva cOl-labora.-cio),ha eo...
men~at a repartir un pros-pecte de propaganda, en el qual el meu nom
integra una Ll Ls t.a ele setze que, aiuen,"constitueixen una gar-anj ía de
solidesa i de seriositat" per aquesta n~va etapa de la col-lecio.

Quan surti el número d'''Ariel" amb la revista de novel-í~s-
tes, ja me n'assabentará. No puc evitar que la vanitat em don~i una
gran tafaneria.

Gr~vies a n6u, pare, la prosperi tat encara és possLbl.ea .\[~-
xic i noaaj t.r-es fruim plenament cl'aquesta opor-t.uní.t.a t, Aqui la @nt,
despreocupada i aenae saber ma í; ben bé de que va, est~ una mica il-lu_
sionada amb la possibilitat d'una nova guerra, pensant amb els gran s
l,ni~BBis negoois que_ van_:Ler-sJL<;_nla passada. Jo em temo que si arriba
esclatar-ne una altra, tot el mon en sofrir~ •

.En el moment d'escriure aquestes r-atLl.e s, el earter m'ha 111u-
rat la seva carta del dia 14 de desembre. Amb dos retrets molt j~ti-
f1cats del pare: que aquesta vegada ens hem endarrerit nosal~res i el
que em fa pel fet que bagi de cún~ixer els meus cnntes perque els bi
proporcionen altres persones. L'endar~eriment ba estat perqu~ la losa,
(que ja esta aca.ba.nt el compte) ja va mol t pesada i les es~ones que es-
tic a casa procuro alliberar-la en el possí.bLe de 1 "a t.encí o que recIa-, ,men els nen s , 1 tambe , com cllilce~ el pr-Lnc í.pf e la lletra, per la re í-
na que porta aparellada aquesta epoca de llany. Pel que fa als contes,
pare, ja sap vque sempr-e be e.st.at mol tolla amb les meve s coses; ,per a
poder fer un reeull del que tinc escrit.i publicat des de que soc fora
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de casa, tindré f'eLna , per-qué ho tinc tot e s campat , A més, pel qre
fa al conte publicat a "La revista de catalunya" no be sabu~ mai si
era prudent i coneern.cnt. t.r-ame t.r e-clL el .ne ca.l t .• lJa ¡separaci9 i· la .
impossibi li ta t de jut jar corree t.amerrt 1 t.ote s 'les coses el)s' dona

'.:",--~....-....~I·U~ tis.t.ó~..t.a~ de.t:.m:!luada~e_t.ot t Em f'ar-La mol ta il.lusio publ f.ear-
un Ilibre de, ..~col)tes a. nar ce Lona , L cree que amb eLs que. h~,escrit
des de,que en.soc fora, podria r~alitzar-se aquesta amblClO meva.
Aix~, es el arí; si e l s ~emps bi son propicis perqu~ lcag.a vegada de-
sencisa i entristeix mes la marxa que va prenent el mono

, . ·El conté¡>ublica t al peric;dic ,alemany forpava part del
conjunt que obtingue el premi "Concepcio Rabell" 19112. Ara em sem-
bla que he superat de m<]lt aquella etapa.

La se va opinio i la de la mare sobre "La a t.Lla i el de-
s í g" mt a t'a laga mol t. EIs die de tot cor, pares, que un judici favo-
r-abLe de vO-st~s és de-l s que es t í.mo més. '

Espero, i de sí.t.gem -amb tota I' é\hima, que 10 sigui ras im-
por-t.an't el ·que ha moti vat que el metge li receptés -ll es pastilles que
es preri amb una bona fe 'absol-uta, pare. 1 la mare <Luees euid,i tam-
bé. Nosaltref? segu1.m,bé, esperant l"esclévelliment que ara j~ uep~n
de la c'í gonya , Si Deu 'vol, e.l.s avisarem de seguid~ que es pr'odue í.xt,

Rares: un bon Nadal i un any 1951 ben feli\~, per a tots vos-
tes. Una ~bra~ada ben fortá i tot 1 Iamor del seu fi l
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MOl1;s petons al Joán i e í s ...meus bons de s t t jo-s aLs
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