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,Estimat fill:Contesto a la teya del dia 2. Mentrestant oreo que ja hauras re

but la que vaig adregar-te la setmana passada. La aetma que va soriure't
en Joan, vaig deixar de fer-ho jo, parqu~ la carta dtell m'alleujaba de ltob

I gació de ,fe;r-ho,ara que tine tanta feina.
': Com tdeia en la meya anterior, la senyora Vidal 1 ls ne st

guerena,Bellaterrala setmana passada. P ssarem un dia molt ayadable i p r
rem molt de yosaltres. El tema pr,ineip 1, les possibilitats de vostr reto
Canviarem f deesque ns senblaren viable i quan vingui el Sr, Vidal e~ltor
narem a parlar a veura si entre uns i altres podem que sigui possibl a..quest
gran ilusió. ' , \

Nosaltrea estem de pIe instal.lats a Bellatorr , rendint culte
.a I estiueig. NÓ puc dir al rapos perqu treballo más al es+í.u que al 11iverr
degut aIs trangols de 1tanar i venir i la perdua e tempe que ai suposa D
desgrat de les exeel.lents comunieaeions. La mare també te ID s obli aeion •
h~ha hagut dies que hem sigut cptorze! Pormanentment tonim amb nos ltre Ji
Montserrat petita, l'Anna Maria (la filIa de la M~ Teres ) i ta~)é l'Enrio,
que ha posat dos telera a Sabadell, va a treballar allí por fa vida amb no
tres. Tot aixo poria molta trangols i mes enyorangs de vosaltres , ue sou el
qué ens h:1. feu más falta. \ ' IDe en Joan va a Sitges~ invitat por un deIs Caps de la Casa
Sirven a Toulouae. el fill del qual estigué aab nosaltres par Pa qua. lIi es..
tara, possiblement, fina a fi de setmana i es reintegrara a Bellatorra aeom~
panyat del mateix noi. amb el que han lligat bona amiatat, a satisfacció de
tots'. Passara .tres o quatre di s mh nos Ltres . Després aníren a Toulouse t j
si pot6sser ens arribarem a París, amb en Joan. El viatje, donos, no s'ba
suspés t' sí.no tant sola ajornat , com et deí a en la meya anterí or ,

, Acabo de parlar 8mb en Pedreir~t que m'ha preparat una entrev:
tt:\ amb en 'Cru.zet,par aquesta m teixa aetman • Aqueat enyor abana no ha COl
senti>t entrevistar-se amb mi parlat de tú amb en Triadúl, l'Oli ver, en Ma'
nent i' e~ Grang a (no pas en Guansé com te a i n la carta ,de la setmana p
sada. Les impresiona no pOden ésser m s bones i ambla qu 1 que l'atrau é
que el ten Ilibre concorrf al premi Vietor CataJA puix tota els qui 1'han
aco~sellat asseguren que tena un poreentage de probabilitats de guanyar, qu
nomes un fet imprevist i extraordinari p,odria frustrar. Per dhuo si es pr
dufs aquesf fet, el llibre s 'editaria si,multan! amb el que hagués guanyat e
premi .¡ El fet de que ,1t original estigui apr obat par la censura estalvia du¡;
tes i perills i ajudaa la decissió, que em caldra preCisar en l'entrevista
que tindré amb el senyor'Cruzet. A ueota entrevista em panso gue es més per
tractar d'aspeotes econóní cs de la q~astí ó más que no pas deIs litorarf s .
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P' . A' d 1 \L 'ECütoríal '~Selecta" perdura grñcí.es a ,sacrificis i at:>~e~~~n~!t: Q&~ona

~ena. La generositat d'uns quants i en la majoria la dels propis autors,
.eontribueix al seu so~teniment. Per es tan neoessaria la seva perviv neia,

que no es estrany que no se 1i regateigin esforgos. D'aix es mil~or que no
'en dí.guí s ni una paraula , El meu propóaí t és que el lli,bre es publiqui, ro-
dejat· de tot es les garanties poasí bles , i par mi no es perdr • Tot seguí t
que m'hagi entrevistat amb en Cruzet, t'escriuré. ,

I Esperem que e.ls menuts sthagin lliurat de la pasaa que h u pa-
tit i si" L'Iian tinguda, que se n'hagin sortit senae més oonsequencí.es , la
mare estara :patintflns que ho sapiga del oert.
" Jo segueixo també la situació internacio 1 travé de 1
ttnostraupremsa. Es una ~ituació deprimente Em erei ,que coneix nt millor
el que pasaa par la premsa 1Iture, potser la impre io.no ser t n trist ,pero pel' que'em dina veig que, si. fa'no fa, ,¡es notioies son 1's talxas.
Noméa deuen v.arir els comentaris, que' cad· u f ,1 seu gust Dáu T s
más que nosa Ltres l.... Em fa 1'efecte. que de tan cap tllat qu st tO&,.
eos en sórtirem aí Ll.or'del que t.emem , ' .

Es .í nd apensab lecque tan aviat 'coa puguí s m'envtj.s 1 p ra f
que ha de.substitu r el suprimit per la o nsura. El temps pas a d 'pressa
i seria lamentable retardar-se per nanea d ' ques t detall, o } be do
suprimir el conte . .Si t 'afeiJ:uga la feina -cosa bona , es elar !-, potser ue
mentis el preu deIs teus trebal,ls al objeote a.eguanyar una mica m s sen-

. se esgotSl"-.se .Es u consal.I qu v.a.igdonar a e . Graua gra 1 e LvIabor dor
meu-, que .grací ea a la propaganda que "11 hem f t" 11 pl.ouen ela nc rr cs ,

.en pre judi cí de ls que JO 11 faig - El va seguir. 11 pag o mi llor t cm aervetx
mi llor 1no es veu tan apurat de compromiso •\, . T'he dit ja tot el'que em proposav i ha d' cab r per manca de
temps~ Esoric desde Barcelona. Per tant no hi ha l'acabam n co tU@8t de
la Mare, que m'ha encarregat molts. par melta peton , p 1 menut '1
abracada ben fort-a.'per a tú i la Ros , -a la que unefxoa 1 m va .
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