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Biblioteca d' um ats
No sé on tlhnc entraf'or-ada la darrera lle"lira que he roout e •

Uo puc, doncs, referir-me a. la seva data, pero recordo perfectament el seu
contingut i aprofito un lletute del diumenge per m cQntestro-la.

El sr Cruzet firma J.M. Cruzet. Fax' e b d' escriu-re-li, puix
sé que esti.mlla en mol t sern.blqmtsdelicadeses, 100.1 qU'6 conaervá la bona
opini6 que té de tú" en tots ala t4)l!:eenya. c.w..~.

La mar-e esta desolada pe'l, que dieu que no ue va par-Lar- de la man-
teleta tricotada par la Rosa. Aixo ens fa cr-eur-a que alguna C' "'te. s 'ha per-
dut, com es va perdre I~_tramasa deIs Cristma's~ Trumpocm'hns dit si has
rebut carta de la "Selectatl demanant-e parare:r respecte a un ropresentant
que desitjen tcnir .a m~xic, i del que et par-Lava en una do los mevos aut e-
riors, en la que et deia que n "haví.a par Laf smb en '),io.al, etc. otc. S6n
varis ela punta de lletres meves que recordo incontestats, potser perqu en-
cara ~o ha transcorregut el temps nOl~al de rebre'n l~ rcsposát o bé perqu ,
la qua'l, vo sa seria pitjor-, la carta, o les car-nee ¡:;'h811 pmldlt ....m. una d
GIles et traJ:netia "també fotos obtingudes amb la IRégula" •

IncIoc a la present dues fotos més, d"interofJ documental. espo-
nen a la teva demanda d 'informaci6 respecte al nostro Of3tn.tgo. 00m veur s
continua el f1Colmado"Planas, per bé que el ~sonyor "Francisco" n.' est vir-
-tualmen·t re-birat .-nm~s hi ajuua doapa '-xa;t'els diesa'b -es :L dies de gran mo-
viment. També exi::rl:;eix.el !lBar". :í!ln una. foto s 'h:i. J 10,~oix .0, xifre. 119, co-
rresponent al carrer de Balmes i en la del liBar" la n 211, COTlcsponcnt a
Provenga.. T a tercera fo"'¡;oofereix el paner-a a dol que oe Vé~1. deo o casar.
.hL no+ar-ae , com a novetat, una cape11a -a,ols redentor:LstoC!-, que ocupa el
110c que abane 11i ocupava un garatge i, Ej, la dret ? tu coa d'cdifici modern ,
que pertany a la munc1ialmentfamosa emprl';¡!f. a "ClBA", emple..~.;t on xistien els
jardins i xalet que en deiem d~ls H jueus';. Una quar-ha foto os l' edifici de
casa no atrr'a, d2ll'l:ml damunt la que.l senyalo els baf.cone del menjac10r - que
segueix essenii-ho-, ;L del teu r cuar+q'' -avui del Joan, i del noaur-e, al seu
costa."'¡j. no sé quins r-ecorüa et deovetllar6..rn aquoert ee fotos. :JOC",>:lte que
encendr-an encara més les teves ganes do tornar.

Deopres de la da:rrera entrevisto., de la quq.¡ ¡jo. vaig parl ..r-tc,no
he tornat a veur-e el,a Vio.a1'. i{o L1'oi::rtranyn :perqp., \imp.ginoel renou do pre-
parar-se pen un viatge tan llarg i por tanta collá. Els cree, donc s , en a1"~a
'mar. Segons va dir~:me, ar:ribaran cap 1.111 el 25 d'aqu,$!;rt m s. Ja et deia,tam-
b , que feia dies l:t haví,a lliurat 1 'imporJGde prcmi'::l. que 01 que anar-em
amb la mare a acomiadar-nos-en, li lliraren. altree I~OLJS pele nena, por la
Rosa par a' t1.1. :bus farh malta il.1usi6 S~"pi~l..le:r qué hohaureu rcbut bé i
que ele nostres records ua satisfacin ..

El llibre va endavant , lío hi ha hagut méa reme1 que suprimir dos
con+ee i m'ha pertocat a mi la r01Jonsa1ü:p"·~at<lo 'triar··loo. ro 60 que n 'hagi
pogut parlar amb Triadt\, pero el scnyor l~iracle vil d:i.:r-.ro que 01 llibro no
:podia exc edár de' 256 p~"gines i era preci~ resoldr~ de ::.H3guj.c1a,porqu a 'ha-
via de donar l'origina1 a le~ linotypD. ~flleu1aa.es leo ratlles que calia su-
primir, han estatsacr:i.fi.ca'ts "Quieta nit" i "Ln, eer:rrnrici6 de I,oreno, i Har-
gis",. Altres amb els quals podda fer-se el mateix oaomput, m'han semblat
, mo,lt més interessant13. i'(o voldria havor=me errat, ~per aegona 01 enyor IvIi-
racle l'ext~lsi6 del llibre, -adhuc de la manera ~ue quedar~, ós oncara más
del que demana la convocat ria del pr-emí,, pero qU$ oonaí.der-anf 01 meri t de~
llibre,;li concedeixen la m xima extensi6 que solon donar á~s llibres de J
seva, serie.


