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Estimatspares i Joan: els adjunto fotografies·de l'excursió que
,v~rem fer el diumen~e passat a salazar. No estan pas massa be, pe-

-ro són expressives. La collita de bolets nO va ésser- gaire espo-
,

-nerosa, a des¡rat d'uns prineipis frameament estimulants: tot just
arribats, en el moment de baixar del eotxe, el Raimolilva dir que

-,

-tenia "pipí", i el va fer acostant-s se púdicament al primer anbr-e que
, '-- .-va trobar; encara no bavia acabat la dilitencia, que va exelamar:

'-("Un.ole-t-I Un bAJl~-ttl ;L ea.ptur~" e-l...ma-gn~~ie~Ii1p-lar qae- ensenya...,;-en-
la. foto qUe acompanyo. Aix() reia pensar que n9més ens haur!em d'a-

, ' ,:mar ajupint i omplint el aistell, pero no. Tot ple~at, ens ba~uerem
, ,dtacontentan amb set.o vuit rOTellons, el mes:tran deIs quals fou

el del laimoJ1. l!Jnsdivert1rem molt-i en Vidal va fer un~s botifar_,res a la brasa amb "I.ll-i-oli" de les quals es-parlara durant molt
temps.

,
E:ral'riadu em va escr-í.ur-e, per fi, d.Lent-sme que ja s 'ha-

i t . '- IT a en rev1stat amb Toste, pare, i que bavien parlat
de les possibilitats que lledités la "Selecta". Poca

del llibre i
dies abana ha-

Tia rebut una cordial carta d'en Tasis, en laqual se m'oferia a pro.
posar a la "Selecta" l'eclició el'un reeull de contes meus. Ell no sa-

'- '-bia r~s del que preparem, pero espontaniament trobava interessant
intentar-hO.
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Vai~ rebre, també (fou una setmana fruGt{rera) Una lletra
"" ,de l Albert Manent donant-me les ~racies pel treball destinat al

,fllibre d'homenat¡e a n'en Carner. Em diu que lanarl'aaio ba a¡;ra_
dat molt i em dedica Unes frases amables dielo¡;i,·per les GoseS me-

, ,T~S que eOne~x. .~
• '- '- r:A~b ·tot a~xo, no Taie rebre carta .de Tostes, de manera que

l!ale&ri~ de les altrescorrespond~~ies queda,minTada per la fal-
..~a d~ la:que mes es~e~oi estimo. Ho atr.ibuim'a q~e, potsar, ja ha

est'a en Gura lianadaa,Fran~a, per() aixo·.no excusar-La que des d'a-
lllha~uesain deixaj. dlescriur'c'm. ,lo

E))l aqu~st rpon.,tent(dos quarts dlonze del matt;;1)entra el car_
ter- amb la .seva ca~~a del dia 3. Heme'!t sigUi 1 La./".,foto d' en J oan" amb

_el seu 'eosl ja ~a ',t~nia;:La del car-ne t em .ra una ,_,~an il-lusib. lien-
,

sényare a tQtbornam~ un. c;ran.or,¡t;tll;trobo -que Les ul.Ler-es li Tan
,

mol t be i ~ecentu;en~\"'e1seu aí.r-e.intel-ligent. Esp~rf) amb deli t la
SCTa.,carta i tine el prop~sl t -si el seu temps Lí.. permet- d' ence tar-
amb E}ll una .etapa.epistolar ben intériSa -i -r-e 'ular,..

"-1 ara que ja:.m'ha minvat Id. sorpresa de la seva carta ..zque
'-

.ha t paasa t amb el Tiatge a Fra~~a? '¡Llhan a jor-nat o suape s per al~u-
na cauaa t

Pl:ou_per- avut , VQI"ia que el Radraon ibIs po,s~s qua-er-e ratlles,
'- ,per-o.-ad.xo -representaria ba~er-me d "empont.ar- la carta a casa i per-dr-e

, ,.Unes hor~s, o potser Un dia, de correu. Ho'defxarem per a la proXima.,

Una abra~ada ben torta de part d.e la Hosa. Petons deIs nens. 1 p«-r
a tots vosaltres, 1'amor del TOstre


