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Ero d:i.sposavaa respondre la vost:ca carta del dia~Jio~H ~tm-ri_
va la del 20, -tan plena de bones noticies 1 Així puc respondre los dues, aban
d 'em.:prendre,~,el-viatgeque de consuetud faig cada any a Madri t, vera on sor-
tir , passant per Val ncia, el prop-vinent dilluns, dia primer de marg.

La mar e ha estat contentissima de la vostra darrera lletra. L'ha relle-
git mant ea vegad~s i 1i, ter companyia durant la meya abo·ncia, - una quin-
ze dies! ••• Des de Va1emcia i des de Madri t, us adr-ecar- encara que nom.és si-
guin un parel1 de postals. Despr s, de retorn, em penso que tihd.r ocasi de
contestar llargament alguna altra carta vostra que mentrestan"¡;haur arribat,
i la mare hi afegira tot all que desitja-'Ciir,:"vos.Avui no pot aser, per
la necessitat de no aturar aquestes ratlles fins que ho pugui ter.

No podeu imaginar la emoci6, la trista emoci6, que pr'odued.x anar coneixen
una nets tan bonies i espa~lats, nom s que per refer ncies i foto afios ••l
Res no pot ter m s desesperada la nostra angoixa, que el no poguer v ncer ola
entrebancs que ene priven de poguer abrgar fisicament, i malcriar practioa-

.ments aquesta bocins del nostre cor, que qui cap si arrivarem a veur-o , ni com
ser ,quan~t~ D uho permet, els podrem estr nyer entre els nostreo bra90S.
No ene entristim, per ! Jo s un goig íntim, inexplicable, ona.r-nos-els imagi-
nant ,amb intuici6 in:fal.lible, i cone íxer- llur car cter: el bon] s d 'en Rai-
m6ri, l'entonimentadaGl ría, la trapacera Teresa •••! Dé, no ens ontristim, he
dit i ho repeteixo. Els podeu pujar amb folganca i d'acord amb ola noatres
costums, i aix cal agra5:r-ho a D u, que encara ens reserva, hi conf'Lo , la su-
prema felicitat de viure junts. La mara ja us en parlar en una propcra avi-
nen+eaa •••

.Ahir en Janés, per telfon, va prometre enviar-me a :l,Iadriduna car-ta que
m'ha de franquejar les portes de la censura. No me la pogue 1Iiurar ahir ma-
teix parque 80rtia' cap a Pamp'Lona , fent de segu.ici dol Club Bar9a, on dlbumo_
ge hi juga una partida decissi va. Creu .que far els possí bIes per a resold:r'e
la situaci6 del teu llibre. Ja et dir ' quelcom.

L"Oller i Rabassa viu al carrer de Mallorca, ns 295, Ir. Es"liar mol t con-
tent si 11 escrius. considera molt, com'escriptor.

Aqui fa bon temps. Rom diría que la primavera s'ha anticipat, sonso tran-
aici6. Despr~s de les nevadas d'aquests darroI's dies, que han aaoolat els ta-
ronges, els 'ametllers i tota altra mena de plantes primiceres, s'ha presentat
el bom temps, ,c~mpenedit, i com si volgu s remeiar al1 que ja no te remei.
El mateix passa amb l~sngoixosa crisi que patim ••• Nin no podria adonar-se'n
pela signes externa, L, menys encara, llegint els diaris. l}er els botiguers i
els industriale la con ixen, i fan mans i manogues par a resistir-la ••

La setanana paseada entorrarem el pare de CarIes Sala. :fi,mpenao que
haur~ arrivat la triste.nova. Per si no, t'ho die perque li trametis el
condol. Dies abana ens entrevistarem i em parla del teu article dedicat
ad , a P.B. Em va prometre doixar-me'l llegir.
, Incloc 4 tulls de GAELI. Per acabar compto que me'n falte copiar una tren-

.tena (exactament Jx 153 quartillea de l'original. Si no surt cap entrebanc,
calculo acabar per tot el m.es de maig.

L'únic ~ retrat. del Joan amb ulleres no va resultar gaire reeixit.
Per treure el titol de Batxiller,necessari per a emprendre las disciplines
dPestudis superio~s, tou suficiente Se'n ter ~er tot seguit un altre, que

- ~t;'envf.ar-é, possiblement, des de Madrid.
Acabo el paper i el temJs.
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