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Estimat pare:
La falta de temps disponible no ID 'ha deixat contestar-te fina ara,

donca nop puc passar el dio. del teu Sant sense enviar-te 1 meya felioi-
taci6. Poteer et semblarh estrany que un noi de la mav edat no tin~
tem.p.sd' ascriure al seu pare, i más encara quan hi han tantea coses por
dir. Avui dedicant un tem.ps que m' s necessari per la meya expansi pa.r-

lau.t amb tú. que per dedicar-lo a la.meya tasca, penso obrir plen nt el
meu COI' i dir-te totos aquelles coses que tantes hor s he meditat prepa-
rant-me par a esóriure't.

Par justificar primer la meya tardan9a en escriLtre't t'eXplicar d-
talladament.la meya jornada de traball: A les set del mat1 el jaio em cri-
da, .fa.iguna lRiqueta el ronsa fina un quart de vuit. A les vuit entro a

la Academia Febrer, especiálitzada en la pt'eparaci6 par l'in 0S l'esco-
la. d 'enginyers. De vuit a. nou tenim clasae d 'alemOllY i d 'angl s. De nou

a deu classe d'analiasis mate tic, de den a onze dibuix ( co v r-

.gony1t que a pesar de la meya sang de dibuixa.nts no paeeo d'un tjania
tolerable). D'onze a dotze clasae de m trica. De dotze a una f'sica i de

. una a duoa ola~se d'astronomia i trigonometria.
A les tardes em toca estudiar les lliQona correoponents le asig-

"natures del mati', i resoldre ela 10 problemes que cada d1o. ena aenyeJ.en
lo qual em porta capficat fina a les vuit aproximadamente

Fins a l'hora de sopar ho dedico a refrescar-me el cap de tantes co-
ses que se"m fan molt diffc:i.1s d 'abastar. Tot el que diguin de la. carrera
d'enginyer ~u~da curt davant de la realita.t, par a pesar de tot ha fai
de gust amb .1.'esper.8nqa d'arribar a ser un enginyer que destaqui iD. 1

- .

aeu ram tant eom heu destacat tú en la literatura y e1 ja.io en e1 comer •
'Poteer es apuntar massa amunt, vero ela meua proposits son ferma.

Recordaras que una vegada et vaig anomenar tota els autora literaria
que eren del II!euguste Avui, avergonyit, n'hi afegeixo un que he daacobort
fa poa. Aque~t autor ata tú, pare. Eatic ara méa orgu116s, si e b, d' ssar
fi11 t,eu~ Tot el que pugui dir-te deIs teus contes jo. ho hauran d1t a.ltrea
critica menys apasaionats i més entesos que jo, par a pesar de tot t

,donar la maVa opini6.
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els teus contes se m'ha obert un nou caire del teu cor.Bl . telooHiJ~ ts a-

ra1l:les es. sent tata la lamentaci6 d'un cor íntegre que porta ene a ela
recards d'un :i.nf'ant estimat i que estima. Enels teua cantes hi veig la

imatge de lo que st s tú.
I-Ia .l1egi.t GOGde Papini, que participa de la teva naturaJ.i tat, por

1J.. manca la puresa da sentiments. He 11egit 11ibres d 'Osear V ilde que

pá1~ticipa de 1ateva c1aretat de descripci6, pero 1i manca l'ostil 1ite-

rari que tu poseeixes. 1 ~e llegitf en fi~ malta llibres que saben d r.

coses molt ben frites pero que els hi manca la concisi amb la qual tu diut

les coses más importante._ En ela tena cantes es veu 1'"aeper-í,t el'" autor

molt más que en una abra complarta de milera de volums.
De totes les crítíques que t 'haur fet n 'hi hauran d 'infinitament

millors~ perb molt poques tan sinceres. Et vaig deseobrir com eseriptor
~ .

en el ten llibre UNITATS DE XOC~ Mai he vist res que dins dol e re his-
torie. a "aguantd, entre els termes d"una d 1) cial oi tuaci6 i d'un enveja-.
ble estil lit-erari que ~anti 1 'inter s encara quan aqu st fi es el qu

menye persegueixes en la teya obra.

Desp~és vaig llegir A RATLLA1 ~L DESIG.Sincerament emva descon-
certar. Tant sola ara, q~ l'he llegit per segona vegada he pogut abas-

tar ·tata la enorme transcend sncd.a que aqueat eonte té en real! tat. Ara

que el jad.o treu les cbpiea de lea ORNIQUE. DE IA VERIt.CATOCULTA,va.1g

~legint tota ala contes que en ella hi han. Espero que quen aquest llibre

es pUbliqui me'n dedmcaras un exemplar.
Enfi, pare, poteer portat pel meu desig de dir-te totes aquestes

.coees , he oblidat el principal motíu d 'aquesta carta. · prega que per-
donis el men retard i t'env1a ela millora desigs de felieitat, ambl'os-

perange. de rebre ban av1at noticies teves. ~
Quan ala versos que jo faig, no tots són de tema rel-ligi6s. or

per ara els guardo inedits. perqu em sombla que no ereixen ser divulgat&

- Reb la més fons. abr-acada del teu fill que molt t'astima,


