Barcelona, 13 marg del 1954
Estimat s filla:
Universitat Autonoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats
Ahir vaig arribar de Madrid. Al goig de reinto ar-me a casa,
despres d'onze dies d'aus neia, se m'hi afe í el de trobar carta vostra, del
dia 4, que m'apreaso a correspondre, por tal d'evitar nous espaio de ailenci
entre nosaltres.
supeeo que rebries la carta que vaig adre9ar-te des de :ruadrid,par-Lant de
la Censura. He deixat l'assumpte molt ben recomanat, i em penso que sabr la
sort que mereixi el teu llibre tot seguit que sigui decidida. Ara procurar parlar amb T~iad , assabentant-lo del que pasaa, puix cree que no n'ost ben b
al corrent.
Ahir vaig tenir encar-a humor de copiar dues fulles do GA ~LI, que incloc
a la pr eaenb ,
Cree sinceramertt qua no daus de cap maneradesaprofitar
l'avinentesa do
col.laborar en el llibre homanatge a Josep Camor. Per correopondre a la 1nvitaci6 que t'ha estat cursada, pels meraixements de l'homenatjat i el teu propi prestigie Son tan escasses les ocasions de manifestar-se, que no cal pordre'n cap de les poques que s'ofereixen, mentre esperem que les cos s prenguin
un oaí.r-e més fayorable als nmstres dal.er-e, A des at de l' aldarul1 de la premsa oficial i de tota ela signes externs de prosperitat que el turisme aproí'i
tador de ganguea pugui veure, l'ambient interior de tota els ostaments que he
tractat a. r3:e.drids d. 'una profunda tristesa.
,'1 deeencf.s ée major ue 10. e peranga. No obstant s'esperen miracles,. i no pae do l'ajut dols
ricons, prove!dors de dos~erres de guerra i grmls xucladors de productes alimentaria.
Abane de sortir do vi atge , vaig intereasar-me per un altre llibre homenatge a Carles Riba, i aleshores no havia apare t. Insistir en con ixar la ev
sort. En Janés, ~enerosamerrG, i de bona fe, va oferir-se a editar-lo, per no
ha pogut v~ncer ele obetacles d'ordre purament matorial que 11 han impedit fina
ara complir la promesa. Ela mateixos motius, sospito, taren que el teu llibre
el retingués setmanes i setmanes sanse presentar a la Censura i va decidir-se
quan jo vaig assegv~ar-li que l'ajudaria a superar els entrebanos d'aquosta
naturalesa que li privessin de dur a bon termo els seua sempre bons prop sits.
No m'a11argo més, por mana de temps. Recards a la Rosa i una abraQada bon
:fortaJ>or a tots de part de tote.

