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Estimats pares: eontestem la carta en la
qual ens aelareixen alguns extrems IlIiB relaeio-
nats ainb la possibilitat de b~nyar-se la vida
a Barcelona. No m'estranya gens que el senyor
Goniález porto bagiexagerat ~na mica ~el que p~
al sou del ger-ent de la M. & S." pe~que, el! ~ 'h:r
refereix en el sentit de que sutt mes eeonom~e
fer llibres .a Raree,lona que a lIhJx;ici que aqui
la gent cobra massa. .

Es alentador el 'que em diu d'en Gra~s i
d'en Virgili. No conee aquest darrer, perQ pel
que me'n diu puc fermar-me una idea de la seva
qualitat,i'pel que fa a en Graus el que explica
no,fa res mé,s que augmen tar-,1'optimisme res,Neete
a le~ meve s 'possibi.litats, el dia .que decid1ssimtornar.' ", ,
" Ja és un...,.fet'1'.aparicióde la revista lite-

raria "Pont blau,", i dtuna: eal-lecció de llibres
germana de la ~evista,f dins la quaj .m'lha eatat,
oferta l'edicio d'un llibre meu ,'cr.... e Aquest'
oferiment me llhan fet totes, les col-leceions a-
p~ret;udes a,-l'exill, i.després es frustra el pro-
posit perque.j~i'so~ incap,a9 dtiI?-s1stiri d'anar
darrerá"de n~ngu per una cusa a1X;L; els qUi'es
mouen ..mes fan'pass~r davant llurs,oores.i la cpl-
lecc~o mor abans que johi arrioi a. temps. Aquest
proeps (no,exagerogensl)' l'he pre~~nciat i yis-
cut almenys sis vegaues ..Ara,., si ESposs.Lble ,
m'agradaria fer una,recopilacio del~ contes meus, , , , ,que mes em pt.auen, ~ntr~ eLls el recull guanyador
del premi "Con~~peio Rabell 1~42".Ja veurem si ,
puc real,it,zaraquesta il-lusio.

'Es possible qUe aviat faein un viatge a Bar-
ceLcna je le esposos Vida¡ (els empl~a'ts,de la de-lslegaeió de la "Transatlantic~" a.Mexic,. deIs quaelshe pa~l'at aLguna vegada)~ han ofert .enir a 'veure'ls i saludar-los de part nostra. ~s han
demostrat, fins ara, malta simpatia.
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Ara treballo, molt lentament, en
una novel-la en lá qual tracto de refleeti, la nos-
tra 'vida a ~~xie. ,Es dirieil mantenir 11ale tre-
ballant nomes a estones i pas~ant per llargs ~REiB"
periodes en els qual llarany de gu~nyar-~e la vida
priva de deiear_se a eseriure, pero,tine l~espeFaE-
9a ~edura hon terme elmeü prop~sít. ¡,amb totaixa-, no abandono'la idea de preparar per a darre-

,ries d'aquest any una exposici~ d!aquarel.lesl
Pel que" ra al nostre possible retorn, en

un terme més o menys llarg, ja ens adonem que qn
deIs prinei~a~s obs'tacles es lit nostra situaeió fa-
miliar. Aixo es realment desagradable. Costa de re-
signar- se a que el 'prepi pa:f.sno hagi assimila t ben

, J l (l. ¿> \ •be unes norme~"de ~ivilitzaei~ que son "pa~rimoni
deIs pObles mes avan9ats de la terra. No es possi-
ble amagar que, per a la Rosa, per mi ! pels ~ens
seria desagradable q~e la gent ens mires d~ eua'
d'u11, desp'rés d'estar "aeostumats a qut se'ns tin-
guin les eonsideraeians que erei"emmereixer. Aquest
09staele s1.que no veig coro'es poda-La re,soldre, per
mes que hi hem pensat llargament. "

Jl:lntámb ¡:LquestfLea~ta, en curso una al-
tra dirigida a n 'en Joan Triadú" demanant-li la se-
va ool':"la,baraei?a "Panjíblau". Va ded xar- sense res-
Pos-ta a- meya c:larre-~acarta i-no -sé-a.que atribu!l.r-, ,ho , Potsar ara tin'dre mes sor-t, , -,

Els suposezp.j~ a B~liaterra, fl'Ul..ntdel
clima i del, padsatge 'del Valles, un deLs t.emea cen-tra1s del nostre enyorament. '

..M'agradaria que el Joan mteseriv:1s, i jo
li eontestaria de seguida. QUe m1exp1iqui"e1s seus
projeetes i les,sev~s il-lnsions ••• Abraeint-loben fort de part meya.

, Donguin malts records als ancles i als
~osins i saludin els amies de part meya. I,voste"'§
par'es'rebil1.molts petionsdel seu fill e, ~
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