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Estimat fill: Es veu que ela serveis postals, ambmotiu do les fM s Nadal
. • • • U¡liv rsit lltonoJP~ de B~celona
J. de cap-ed"any s' enf'ez-r-í,txen i no rutIlen ambla pr-eca.asa a.e Ji AA.'PMina9JtM~
dia: la teya carta del dia 28 de desembre, ens va arribar ahir, 5 de genere
Avesats a que triguen, normalment, de 3 a 5 dates, ens sembla pertorbador que
aq1.1estaEque tan esperavem, hagi estat 8 dies passejant-se per aquests mons de
Déu. Per la·mateiJta serie de consideraci6ns no ens estranya que no fa.ssis es-
ment de la nostra carta del 22 de desembre, en la que et comuniquemque. en Joan
ha conquerit el titol de Batxiller, premi merescut a la cursa de sis anys Jiéx
d'estudis aprofitats, durant els quals no soIs no ha conegut entrebancs, ans
be ha obtingut sempre calificaci6ns remarcables. Ara estem pendents del que
disposi el senyor ministre del ram de l'ensenyament, que ha implantat un re-
guitzell de reformes ampuloses i confusionaries, l'aclariment d'alguna de les
quals ene eervira per contdxer si ha d 'emprendre un cure pre-universitari, o
be si pot comengar el d'ingrés a l'Escola d'Enginyers.

Remquedat bocabada+e per la genel'osi tat ambque el bon Pare Ntlel ha be-
neit la vostra llar. Imag;~eml'eng~escament deIs menuts i l'embadal~ent deIs

.grans. L'home de la barba blanca, tan h bil escurabutxaques comtendre a les
i1.11.1sions infanti1s, s'ho fa perdonar tot pel monde fantasies que crea cada
a:nyentorn de la saya llegendaria figura •••

Aquí, com sabeu, son els Heis d 'Ol"ient ela quins ens jugu.en la doblo ar-
~ida. Avui, que es la seva diada, tota la casa va en doina. Com·ue tots so~
grans, ens han deixat corbates, camises, jerseis i tot d'altres peces de roba
d'us comú. Han reservat, pero, un esforg especial per a premiar ele mereixe-,
menta de Joan, i 11 han dut una maquina d'escriura Hispano-01ivvt'ti, dar! cr
modal mitja studio, porttil, que estreno ascrivint aquesta car-tr; • .Lin-,. m~o
no la tornar, a tocar, sino e11, per- a adr-ecar=t e el primer aasuí.g,

Oi mes, a mi, ll1.'l1andtrt IIArbrcs", ele Jp. Oarner. L'he f1.1llcjl~t amb la
il.1usi6 de trobar-hi el poemadedicat a tu ,i he quedat decobut ,-",1compr-obr
que només con-té una sola dedicatoria;', a Alfonso Reyes. S:t af.x GU d: gut a .:103-

quí.neaa de.Ls editors o a d"altres circumpstancieo, no ho sé. JOen concc cap,
pero, que justif'i~ui la omí.aaí.ó, El f'et matEliJtde la publicaci d'un 11ibre
nou d'en Carner, ara, n' JS una proba.

Hemquedat summamentcomplaguts del ju¡dici que mer-eaqurem ,,-,1senyor Gon-
zfüez Porto en Joa:n i jo. El que más'podia afalagar-me es quetm trob s aenyor .
Sense menysteniment :per cap altra ca+egor-í.ade persones, sospi to que tam15 al
senyor Gonzalez Porto va complau-re'l no topar-se precisament ambun pag s o
ambuna mena d'"art.esano" adaptrat, Veuremaí, en una altra.o altres entrevistes
ser m s explícit i si, tenint en compte el tomb del fet econ mic eop yol
pr-eveuper al f'Óltur alguna soluoi6 que sati¡sfaci les nostres comunesaspiracion

Pel que fa. esment a com"veu" el senyoir G-onzlez Porto 1 'actual si i;uaci6
s
•

d'Espanya, té i no t ra6: en Ruiz Ponsettl,¡ hi veu cIar: "les cosos mirades deL.
d 'un pUlit do vista previligiat ,. son m s favorablearl

• j]l punt de vista del Se-
nyor G-onzalezPorto é$ dels més adients peI' consid.erar que tot rutIla comcal.
Els cat al.ane, pero" +en.ímpoca motius per nbt ar el canvi, i els pocs que te-
nim ~n'existeixen alguns~, els admetemambmoltes reserves. Un deIs que es fa
r-emarcar, par exempLe, es el de que una pubd.Lcac comINSULAdediqui cr-ónd.quea
i estudis a homes.i coses dé Catalunya, exp.tLicadesper catalans. Ens deixen
dir i ens escolten • .!i)Cb, per ara, ja s molt. 1 ho seria m s si fos l'inici
que ene permet s unajnajor' expansi6. Desconac el treball d' en Triadú de que
emparles. He:demanaf a ~iladridun exemplar Fiel número que el publica i em com-
plaura molt 11egir-lo.

Ara pOJlréreprendre la. copia de ::AL'LI i te l' ániré trametent.


