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Ja.. fa una quants dies que he rebut la teva carta, que tanta ale-

gria em. va eauaar-, El mat í.udel retard en la contesta.ci6 ha estat el desco-
neixement de la quali~1caci6 obtinguda en ela ex ens, la qual no va ásser
publicada f:Ln~ e;lpassat dia 19, á les dues de la tarda. Gr cies a néu , he
aprovat, enm.igd'un ef.nquanta par cent de suspens.

El Via~ge~aFran9a es gairebá un fet. Ja tenim sol.1icitats els passa-
porta, i jo no parlo de res mes. probablement el realitzarem a fi d'agost o
a eomenQamentsde setembre.El meu premi de poesia va ésser una de les coses més curioses que mai
m'havien passat. Destinada al Gert~en, vaig fer una Oda en quarte-tes titu-
lada I1stellaFHatu"GinarJ, lema: ¡laria,Liare i Guia. Perb degut al meu car c-
ter una mica. distret, no la vaig enviar a temps. Quina toa la meva sorpresa,
dones, qU8npoes dias des~ás de la decissi6 de Jurat, el R.P. Rector va
cridar-me al despatx seu per. a dir-me que una poesia meva , que guardava de .
feia apz-op dos; a.nys, per a publicar a 'La Revista del Col.legi, s 'havia deci-
dit a ennar-1.a al concure, i que hav:i..aestat lf'"""D-matilRr;.r guanyadora del pre-
mi concedit a ,la millor poesd.a de tema maria. Es un z-omaae, molt breu, ano-
m.enat nLa]11are,del Cal". Aquesta poeed,a, aJ. meu parer, es molt inferior a
la que, per' di,stracci6, vaig deixer d'enviar.

La m1110r poesia que he fet fina ara, a parer del R.P. Ham.6n Castell-
tort, que s una figura destacada de la literatura castellana actual; es la
que he tituJ.at!ULlOallga" • Te n' envio una copia amb la present, per a que la

"coneguf.a, i me-'n donis la +eva sincera opini6. Fina ara, encare no he fet
res que em aatiefaci del tot.

T,~ '!'fI~'I'la..".n ;1"" "" ....."",...-- .:J_ .. - '-., -.' " de la meva generaci6, en general,
no la conee bá. He passat tota la vida enmig del cercle familiar, entre un
redu!t/>n~ero d'amistats escollides. perqu en tinguis una 'idea, perb, et
donaré la opini6 emeea recentment per Lain Bntralgo, catedr tic de 1 'Univer-
sitat Central, i un deIs cerveJ.ls del Urégimen": H ••• en la joventud actual
impera ,la codicia y se halla. ausente la ambici6nu• Cree que aixb es bas:5ant
cert. Gairebé tets els jovas que he conegut, fora del meu cercle, ela he
trobat buids, anodins, sense ideaIs i amb un exc,s d'apet~ncies matariaIs.

Les meves afioions aetuals queden sotmeses a les que de petit m'han do-
minat: la mecand.ca, la electricitat i tot a.11 que pugui tenir un as:pecte
t~enic. Tinc, també, una vertadera passi6 pels motors, i, particular, per
les I1motos", la qual cosa és una preocupaci6 constant par la jaia Teresa.
Les meves lectures predilectes queden 1imitades, per ara, en dos extrema
opoaata: m'agraden aquelles histories que tenen caires de verosimilitud o
bé aquell!3s que t :perabsurdes, es veu tot segl.:titque son de pura fantasia.
Els meus autora preferita son Stevenson, Rudyard Kipling, Doatoyeusky i
Verdaguer, i ~oan Ards, pels seua soneta. Em falta con~ixer la majoria d'au-
tora catalana. Ara; amb motiu del centenari de Verdaguer, comengo a lleg1r-
ne alguna. -Espero trobar'hi sorpreses. Tota la cultura catalana q1h.epDBDBA
posseeixo, me l'he\feta en la col.lecci6 del PATUFET i en ela concella de
1 'avi C~dés.


