
Universitat Autónoma de Barcelona

~ Í.<- lO.1r. )& ~ ~umani,a"

J-,J.. .1C¡5~

(! cQ3 'jvtl-J'2
'-

Estimats pares i Joan: ja estic una .mica lliure de la feinada que m'na

caigut al darnunt durant aquests dies, i ata tinc la normal en la meya
, ; ,

classe dtactivitats. La correspondencia dones, si Deu vol, no tornara

a safrir entreb~ncs.
, "-Anem preparant les coses perque a partir del dia 2 de gener,

Ja tosa i els nens passin un mes a Cuernavaca. Als petits els fa una

il-Iusió indescriptible, i entre aix~ i la proximitat del pare Noel no
, --

saben el que els passa. Ja els vaig dir que, quan siguin~a Cuerna.vaca

(els ~ho explicava en la car.ta anterior) JO hi-aniré gairebé cada dia,

perque en vidal t'ar~ els viatges amb el seu cotxe. So dic que ho f'aré
'- ....

diariament perque em temo 'que em resultaria una mica precipitat, ja que

~ftX de totes maneres -a desgrat de la magnifica autopista nova. són 75
'- ' iquilometres de caml, que anant i tornant sumen 150 en un dia, que no

deixa d ésser pesat. Ja els tindrem al corrent.
\..Aque st ariy, pas.sar-emel a.daI junt amb els Peypoch, per-qué

la t'amd Lf.a de l'Arcad.i és a Zibua t.anejo, una platja t.r-opf.eaI a mé s de

'500 quil~metres de M~xiC, i on nomes es pot anar en avió. L'Arcani vO-

lia que hia'néssim, pero ni a la Rosa ni a mi ftNS no ens ta gr'acia la
, '-navegaciQ aeria. Som antiquats i endre~ats com tothom que s'estima i

pr-ocur-em rugir d-aquestes "Locur es" mode r-nes , precisament t'a pocs d.Les ,

llavió amb el quaI van t'er el retorn a Am~rica el.sve spoao s Lda I i els
( ,nens, va caure al mar prop de les illes Bermudes i morl gairebc tothom.,

EIs vidal van afectar-se for~a, perque havien fet amistat
.' ( '-laclO especialment amb la "sr,ewardess" i un capita), que

amb la tripl!

figura en la
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llista de v::tctimes.La Rosa i JO sempre diem que tornarem amb vaixell; val
~ ,mes pr'endr-e-ss i ho amb temps i anar- assenyadament poc a poc , Aqu I , com que

les dist~ncies són enormes, és molt corrent 1 ÚS de l¡avió, i hi ha cada
patacada que fa tremolar les pedres.

Fa pocs dies vai~ rebre una calta d'en Sala, dient-me que es pre-
parava per a donar una confer'encia sObre M~xic i demanant-me unes daeles
que li feien falta. Em saludava cordialment, ero deia que, ~e tant en tant

,veia el pare i que, sen se que enyores a Mexic, ens enyorava en canvi a b
tots nosaltres.

Pare: l'enemistat de la qual vaig parlar-li, ~ en Ribera vers en
--

-, ----Triadu, va prenent unes proporcions francarnent desagradables. Fa pocs dies
que en nartra ha rebut una carta dlen Ribera, acusant f nlen TriadÚ de 'Cul-

'-labO-racionista", perque ha publicat treballs en una revista del "Consejo- --~ -
~uperio:c. defducación" (em sembla que el nom és aquest) que es publica a

( ,,- '-Sa Lamarrca , amb el tt.t oI de "Arnor'! Aixo ho trono Lnno nl.e, per-qué el fet~
de publical; treballs litel'aris en una revista no autoritza a ningú a;xxar.
per- a caLursnf.ar, Aqu.Í, ue.gut, al de scone.í.xement de Le.s coses, de' ve gade s
desorbitem ,els rets i una acusacib com aquesta, als u~~s de segons qUi, re-
vesteix una gran import~ncia. En Ribera ha anunciat que 'enviar~ ~etalls
de L: esmen tada _IJUblicació coro a pr-ova, Jo segued xo cr-eí en t que en Triadú
/ ."" .... , . '"es una persona bonesta i si la campanya dien libera arribes a tenlr exit
en l'esperit deIs components ue "pont blau", JO me'n retiraria.' En Bartra,
es pecí.aLmen t , es fa ressó de tot el que pugu Ln dir-li contra en Triadú,

... ,,,-perque no el pot veure degut a la seva excluslO de l'antologia. En fi, pa-
-, -, • " --~ ¿r-e, diguirn que cr-eu de tot aa xo i no eris ni amoa.nem mes.

Una abr-acada nen ror-t,aper. t.ots tres del vostrer~


