
Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

21 mare; 1951

Estimate fills: La vostra estim.ada carta del die 2 del corrant, va arri-
bar amb una gran oportunitat: tarda un dia més, i l'espera es fa ja irre-
sistible. Par cert que jo am trovaba a ~adrid, el dia que es va rebre i
.Iauare tingué el doble concol de sapiguer de vosaltres i el d'esperar-me,
l'endems, sensa l'angoixa de dir-me el que patte par manca de noticias
voaires •.He d~ixat pasear aprop de 10 dies per contestar. Han estat deu
díes molt densos d'emoci6.. A,raestem molt be, una mica esporuguits, en-
cara, pero, ajudant D4u, em panso que ens sortirem de tot. Com que no dis-
poso de gaire t'emps i espero la carta llarga que ens prometeu per 8 con te a
tar-la tambe 11argament. ara limitaré la present a assumptes astriotes,

..que son. fet i fat, ele que us deu interessar mes ooné íxer .
Desde el passat dissapte ens trobem instal.lats a Bel1eterra i es-

perem'poguer.nos-hi estar fins tot el dilluns de Pasqua, gaudint en un me-
:rescut rapos, de les vacances den Joan. Jo he baixat avui a Barcelona a
despatxar el mes urgent, -aquestes ratlles. sobre tot-, i a la tarda ero
reintegraré amb la familia, sense pensar en res mes que en Veure florir
ela airerers, que son una vertadera obsessi6. Fls atmetllers ja han peraut
la flor i els 'PresReguers la presumeixen amb una exhuberancia encisadora.

_ La .mare em praga que't digui que no treballis massa, que no et
gastis i pef be· que te tota la confianga en que la Rosa at cuida i at vi~

.. gila sempre tero que les moltee obligacions et sotmetin a esforgos fora de
e mesura. Nosaltres passam una tongada millor que la de tot l'hivern, que

va acomladar-se 811ir amb tots els honoTs. Preguem a Déu que duri, ena cuií'"
- dem tánt cóm els.metges ens recom~'1en par ajildar lea'nostre pregueres i j~

par+ícú.laraent , m'esforgo por a prendre'm les COS3S tan a la fresca com
pUO, encara _que hi' han tongadas que la-por no em deixa, com podeu sup08ar.

, ' Tinc una inforrnaci6 de l' "Ins t í tuto Nacional del Libro Español"
de que un tractat aab iexic esta en via de concloure' 8, el que perrnetria
un, intercambi de mercaderies entre aados paí'seoa. Bstaré al aguaí t, par si
la situaci6 e~ oa~bia en favorable par a intentar la exportaci6 de Lamines
com haviem traotat en altra ooaai6.

!~'alegra que en Berta es trobi novament entre v osa Itres. Del seu
germa,_ que al marxar de Barcelona va prometra escriure par a informar-me

.de moltes coses de les quals no he arrivat a treure l'entrellat per la
'.correspondencia so atí.nguda amb vosaltres, no n·he sabut res más.



CO-~la mare va estar molt oontenta del paragraf que 11 e Iqu
remarco especialissimament, parque no pots pas imaginar com ~ e s
a les mes peti tes coses. Si en una carta parles apenes .tllt~
tristesa l'envaeix i qui sap ela capteniments que l'entris e x~n. canV1
una petita florete, une a1usi6 carinyosa, una pareula que la recordi, li re-
tornen l'elegria i, sino l'esperan~a d'un canvi immediat que ens pugui torna!
a reunir, almenys la confian~a de que no a'ha p5rdut l'amor que sempre havie
rebut de tu. ,lIs anje , els de senganj s , ela deeencí soa, lea cí reunatáncí es ad-
verses que donaren un tomb tan inesperat a la nostre vida, totes les coses
f ••• malagradosea que ens han passat en els anys madurs, perduts entre sotrac
anorreadors , esperances fa Ll.í.dea, anhels Lneat.í sfet e , ens han tornat mes sus-
oeptibles del eompte i vivim mes d'una paraula que expressi que, malgrat les
distancies, vivim mes lligate en amor que mai, que si en les paraules no s'hi
troba aquest caliu la des6speranQa es fa mes terrible. Tot a1%0 ho die pel me
oompte, avui que em trobo sol, que la mare no llegira aquestes ratlles, puix
ella creuría que el fer aquestes remarques us hauria de produ1r pena i el que
mes te en coapt s es no dí r-vos mal res qua us pugui entristir. Pero jo rec
que no sera a1xi i, en canvi, si feu cas deIs meus precs, a ella 1i alla~a-
rea la vida i a mi em farea, tambt§, molt felis.

Nosaltre s parlem tamba molt sovint de com gaud'irien ele p ti ts a Belh9
terra. No podem contemplar-ne de l'edat den Raimon o de la Gloria, sense re-
corder-los. Fariem una gran "troupe2. Tant coro mtagraden a mi -1 a la mare-
ele infanta, ele trobem en falta. Sort den Joan, qua ene fa agradable la vida
Es tan gran, pero ..• Pasaa un psm a la mare, i m'iguala a mi - n alQaria, es
cIar. En sapiguer, em supera. Ha fet llufdiasim l'examen trimestrel, figura
al quadro d.thonor i eIs professors que te me'n parlen senpre amb elogi, des-
tacant les ssves q~alitats morals. Ell. pero, ea declara anemio de l'astudi
1 no s.'amaga pas de dlr qu-e va al Coltlegi par for<;a. JID temps de vaoance s ,
curtes·o llargues, no es mira un 11ibre. En te prou amb les hores tancat al
Col.legi par aprendreel que li oal. Assimila molt be les coses, a uesta ea
la seva apti tup principal L, una vagada aaaí míIadea i ben digeridas, ja no
les olvida.En una oarta anterior et preguntava quinas son les pAgines que no has
rebut del GAELI. Ara tindré avinente 8 de reprendre'n la copia i voldria en-
lleetj.rho abana de l'estiu. De les,no reb~des en tine copia, que et tramrteri
Inoloc la oonvocatoria d'un concurs de nove Lv Ie s cata lane a. De l'Antologia no
en se mes que els entreb~ncB que se li han oposat. IIi haiDia confiallCia de su-
perar-los. He dit: hi havia. No gosat,ia, par ara. ometre un judici mes oon-
cre t . Fa por aventurar':seua dir una pos~, que pugui asear de ament í da ,

Espero que contesteu ben avt/at. \Entre eLs endarrerlments dele una
i ela altres passa el temps desesperadamente Sospito que la carta llarg prom
sa no es troba pes en caní i que no serll,\formulada -llarga o curta- fina que
tingueu el pretext dfuna resposta. Aai el teniu. Pero ara no ens feu esperar
mes, puix que aserie quan ja desitjem tenir notietes altra vega.da.

". . Petons al Raimon, a la Gli1t41ai a la mes menuda de tots, la 'Peresa,
-de part d'els avis que tant ele estimen, sense coneixer-los i per a tu i la

Rosa una forta abraQada deIs vostres pare i mare


