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El passat dissabte volla eacr.lur e . Com que es~mlffad'~ ~ats

carta vostra d'un moment a l'altre, vaig desistir de fer-ho per no deixar
veure massa pessimisme en el qu~us digues. La carta ha arrivatt plena de
bones noticies i amb tres magnifiques fotos, que no ens cansem de mirar.

Tot el contingut de la vostra carta ha satisfet plenament a la
mareo No cal afegir que també a mi m'encia con~ixer las trapacerias deIs
menuts, que augmneten el dalit de coneixe~-los i el desig d'abragar-los.
Avui, peró , carregat de feina i tota vegada que ja vaí.g deixar trahscorrer
el dilluns Cdiada del meu Sant) , i el dimarts, sense ascriura, no vull que
em passi el mataix i encara qua no podré far una carta llarga sortiré del
pas com pugui i així no allargaré par más temps l'obllgació que us crearé
de contestar-me •

. Com que no dí eposo de temes familiars, que reservo per la mare,
em referiré al teu llibre. perqu estiguis al corrent da la saya sort. la
setmana passada va avisar-me el meur representant a Madrid que havia estat
retornat 1t original a en Janés ;. per culpa d 'una imperdonable neglig ncí a .
Els originals s'han de presentar en copia doble, al objecte de lliurar al
interessat un axemplar censurat , i 'reservarse 1'altre la Censura, als efe e-
tes pertinents. Dones bé, un deIs exemplars sotmesos, estava oomplert, par
a 1 'altre hi manoaven totes les quartilles del "El primer arLequí ", Q.uan
després ~'haver truct cino o sis vegades a c~n Janés, vaig poguer parlar
finalment amb en Pedreira, va explioar-me l'ocorregut. a~segul"ant-me que
havia estat tot segui' reparada l'omissió i retornat el llíbre a drid.
Tino conrfrnací é de que aí xí s va ésser i sé que ja es 'broba en poder del \
censor, recomanat per~ue no s "adormí en els trami ts. ú . e oaire on pot
arrivar la recomanaeio. Segons em dtu el neu aní o de drid el fet de trae-
tar~se d'un 1libr@ encata1a no prejutja rés en favor Di en contra. De ta-
tes maneres, par bé que aquesta és la versió oficial, es passen algwles
tongadas no aaasa favorables al "vernácu'lc" t com díuen , i no pes per motius
literaria. Ara sombla ~ue vivím ux! moment dels bons. Així sieui. El que
puc dir-te és que si 1 aproven, .com espero, no li'passara el mateix que ha
paasat amb el llibre dten Bartra, sino tot el contrari; tot el tamps perdut
en la Cen8ura, ei guanyarem en l'edició.

Ha quedat una carta mevz sense resposta"anterior a la que em
contestes. No crec, pero, que sthagi perdut, puix.ja ho hauries remarcat
per la numeració deIs fulls de GAELI. No oreo que tetn faltl cap. N'incloc
dos mes.

Una forta abracada per tu i la Rosa i molts petcns ala nens .
En Joan el tenim, des de dilluns, retirat a l'Escola, dfexercicia. No en
sabrem res fins divendres. Ja comprendras amb quin ueguit ens té a la mare
i a mi aquesta novetat.


