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Estimats pares: al cap de dues hores d'baver cursat la meya anterior, en

la qual em queixava per no haver rebut encara carta de vost~s, va arribar-ma

la postal del pare, i a 1 endem\ rebia la carta del Joan. Queda, dones, sen-

se efecte el meu plany immotivat. Contestar~ al Joan en carta apartj anla-
, .

cipint-li','per~, que he llegit i rellegit donaene s de vegades la seva I.Le-,

tra i que niestic molt contente

"Pont Blau", ,
ue

tot compos~iespere
per culpa de liimpressor, encara no ha sortit. Est\

.... A. ~. ~ "

intre-dos o tres dies es rara el tiratge. Es joc de

d'6sser molt limitats •poques taules, perqu~ dissortadament els tiratges han. ,. ',o . "'.
L'impressor (catala) ens ra un preu una mica més baix que el de cost i no

>

notlcie~ liter~ries i d~acti-
...

ens podem queixar del retarde Ens interessen,

vtttta8 ~itats artístiques de ~arcelona idels patsos de llengua catalana.

Si sap alguna cosa d inter~s i 'publicable, li agra1rem, pare, que ens ho
'" '" " .

trameti per al noticiari. Tindrem corresponsals a tots els llocs on hi ha
. , , .' .

nuclis de catalans; la presentacio sera.modesta, perqu~ els mitjans son es-. .
cassos, per~ no ens falta ambició p~r a fer una cosa ben teta.

segueixo llegint exemplars ~ndarrerits de "Destino" i vivint,

fins all! cmll"imaginaciá ~hi ajuda, la vida actual de Barcelona a través

de la visi'b que e'n d&nen els ~edactors d~ l'esmentada revista. Que, na tur-aL,

me~t, ja em f~ig el'c~rrec que en algun~ aspectes,delicats deu~ ~sser nota-

bl~~ent deformada'. Per~ tot el que ve d 'Europa, i eape eLa.Lmen't, -es cIar i.

de Catalunya, m;interessa d'una manera extraor~in~ria~

No se si els vaigdir que, rec~ntment, varem veure "Pandora", ,la

pel-llcula nordamericana filmada a Catalunya. Suposo que vost~s ja la deuen



,En bona part, la decepcio dialgunes de les persones que
( ',.,.) d ., l'~ __ h~.D_re:tºrJlatea~ dir qU!L Jwn les _mes prl1llarles E(s eu a aa xo s ,enyo.

rament embelleix tots els records, i a mesura que passen els anys, les
coses es van tornant sublims per grhcia de la fantasia. nesprés, en com-

" '-
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t...1' \ ~con~ixer i que'[haur-anlamentat com no saltres\ Dona una
d'estupidesa que poden aeonseguir els
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pauta del grau
,

amerieans ~ixi que es distreuen
una mica. No és estrany que desconeguin el nostr~ pals fins aquest punt,

1
perque quan fan pel-Ilcules de M~xic, ! desgrat de tenir.lo al costat i
de visitar.lo continuament a grans remats, fan unes coses que posen els
cabells de punta. }i'apoc, el govern ~exic~ ha

(' ~Jeccio de "Viva Zapata", perque entre grotesc i
hagut \de pron.ibir la pro-

I

krotese denigrava a M~-
I

xic. Els "toreros" i les "señoritas" treuen la son als productors de
Hollywood t •••

I

Anem sebtdnt, amb retaru i a c.Lst.ancLa , el.s eanvis que el~
ell "'ostvt 'dís.). . .

temps i les eircumst~ncies imposen ~ ~ua desaparició del quiose
1

de Canaletes, ens ,va ter tristesa, a de sgr-at de t.r-actar-c se t:'aun venerable

"fotil. 1 les obres que han transformat, sense t"ortuna, llenereuament del,

Pa ssed.g de Gr~cia i o~rts. Tan bond ca que era abana aque sta eru·illaj •••
'-

Voldriem que tot segurs igual, que quan Déu ens ermeti,el retorn, les
coses ens esperessin tal com les varo dei.xar. Es :tracta dtuna mena dtegp"is_

, .
me inevitable. Vaig veure, també, una reparaeió o restauraeió del Fati

"de La -;tarongers, mol t elogiada per "De std.no " pero que a jutjar per les fo-
tos no _ semnl.ava a dig~cl, ele flkerei)(.e'~ ~dicres.

provar que són tal com són i res més, es produeix una reacció de desen~is
-,

absolutament injusta.
Poso punt aquí. Una abra~ada ben forta pel Joan (li eseri!!

ré de seguida) i tota l'e~timaeió per

~

"vostes, pares, de~ seusr~
Records al Manuel, a la Montserrat, als cosins i als oneles

i


