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mat fill:
L' ea+aca a Bellaterra, aquest mat í , dedicat a 12lJnÜ'mi~m. d!t rcelona

que ara t'escrigui amb premio sita"t, per disposar de poc tem .~ot~:r' mwn~b
que gens, pero,i aixi acompleixo el tr8.mit de contestar a.la teya del 5.

~ambé nosal tres, gracies a lJéu, seguim bé xamiréz de salut • La set-
mana passada (la del 2 al 7) pat{rem uns dies de baixa temperatura, tipica-
ment hivernals, tot el contrari deIs calurosos que tinguereu a Mexic. Da
gent del carrer ho atribueix a les provatures atomiques i els savis compartei-
xen el criteri de les taques solars. 1'ot de sobte la cosa s "ha normali tzat
i ara gaudim uns dies deliciosament primaverals.

:BeIs nnostres" exiliats, mes o menys importants, en sé poques C08'--

/ ses;;:Llevat deIs que han retornat, dels que romanen escampats pel m6n a pe-
nes se'n diu res. v'en Benguerel, que té un peu a uatalunya i un peu a Xile,
per converses s0stingudes amb l'Ayma,havia tingut l'impressi6 de que la se-
va condici6 d'escriptor no li enfosquia pas cap de les seves bones qualitats
de comerci,ant,i és ell, segurament, qui,per a sostenir a en Sales I va deslli-
gar-se de l'Ayma (de fet, el mecenes del "Club dels novel.listes" era en
Henguerel), arrossegant a l'Oliver, una mica abúlio, o, si vOls, "tant se
m'endona", en la seva sortida. L'Ayma s'ha desinflat. ~inc el proposit d'a-
nar-lo a veure, pero mai trobo l'ocasi6. 1 el "Club" s'aguantara mentre en
Sales, en Benguerel i l'Oliver tinguin ~eber a pUblicar. A

..I:!.nvirgili(el Toms,s) és, en efecte, un bon araí,c, Haví.a estat, amb
en Graus, abans d~ la voga de les transparencias, el meu millor col.lab0ra-
dore Ara, per sort d'ell, s'ha a.ssocia.tamb un "capitalista" i regenta una
important industria~ d'estampats. La cosa l'bi pervingué per les seves crea-
cí.ons reeixidissimes. Precisament er la seva lleia1:tat i gentilesa, me l'e~,-
timo rB.6lti a desgrat ~ que ara no tenim relacions, diemne "comercialsll les

I ,1seguim en el millor terreny, que és el de l'amistat. ~s daleix per a trobar
un recés a Bellaterra, on passar-hi l'estiu amb la familia. Jo he'fet el que
he pogut, end ebaúea , per qus no hi ha ni un forat per a llogar. No defalleixo,
per-ó , i seguiré ndonant veusv , per-qué m 'agradariP. tenir-lo coro a ven~ de
temporad.a. A.vui mateix li tele:t'onaréexplicant-& el que em dius del- seu ,ger-
ma , No ho vaig fer de seguida de rebre la teya carta, per qus he tingut una

- /" setmana mol t moguda. JJel dilltins al divendres he tingut gent de Toulouse,
./ agradosa,tant com vulguis, pero Ilemprenyadorall• Empro el mot, oom ho fa en

una de les sev~ novel.les l'Amat Piniella,(em Sembla) assegurant que no en
treba un altre més gr~ifie i expressiu. (Tamb~~ia ésser en J0aquim. Cases
qui ha fet semblant manlleu a..e~ popul a.,¡. ,\ pero no tinc temps de compro-
var-ho, i tampoc val la pena).' , ,

,Incloo un. retall del IfCorreo catalan" d'a:hir i no hi faig comentaris.
Com a noticia literaria ja es suficient, per avui.

Sego.im pensant amb el vostre retorne En. parlem cada dia. ]!'em.t0ta
mena de plans 1 de pr@gectes i esperem que vosaltres, per la vostra part)els
feu també, amb el ferm proposit de no recular. ~o deixis d'explicar-me'l~ni
esquivis cap recura que pugui ajudar-te. Ero complenen ela teus exits com a
dibuixant i m'enorgulleix que els reconeguin personatges de "prou com el Mi-
nistre d'Educació, de IDexic i l'escriptor Solana. De vegades aquestes espur-
nes d'exit san d'utilitat.

~spero amb gran dalit la carta explicant-me l'acolliment que entre
i la Hosa ha tingu:t el nostre gest d'abrir-vos ela br-acea per a re-
sapigueu tots que ela mantenim ben ab~rts ¡. mes esperangats que mai
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