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.f\.hir var em rebre la teya carta del dia 10, que ens va pro-

duir un goi~ indicible, tant pel fet de sapiguer de vosaltres com pel
de les satisfactories noticies que em comuniques.

Bellaterra, 12 de juliol del

Vaigi, en primer lloc, l'enhorabona més entussiastica per
l'exit d'en Raimon. El eas és ericorat j ador-. Superar els entrebancs de -::lUl/dt1~t
l'enrarit ambient universitari, és una gesta memorable. 1 ho és més
si tenim en compte que els pressagis familiars eren més aviat pessimis-
tes. Al xicot se'l veia mes enderiat festej ant, engegant el tocadiscos
i maneflejant aparells fotografics, que no pas amb el nas entaforat en-
tre llibres de textii s evident ~ue aixo ens ftia temer el pitjor. Una
vegada més s'ha d,~ostra~~e el cas ve de familia -n' s un exemple el
seu germa gren- i~va/que és més eficient assimilar amb profunditat
una bona lligo que ayrenrese-la de memor-í.a- 'de cor-v , com d Lem els mi-
nyons del m~ temps-. Deixeu-lo, ara, que gaudeixi a pleret les vacan-
ces, lliurat a les seves aficions, que quan arribi 1 'hora de la !Ir entree"
s'haura d'enfrontar, vulgui o no, ambnous problemes, i cal que pugui
fer-ho amb bona salut, alegria i entussiasme. No calé~eg~que fem ex-
tensi va l' enhorabona als pares i germanes. ~

Orfe de noticies literaries -la premsa fa fastic de llegir-,
enyoro com mai els nostres quotidi~s contactes. Dissabte no em deixaren
baixar, la ~~al cosa em priva de poguer-te abragar. Un mal ent s va ésser
causa de que~ fQr-ho la darrera vegada que vaig estar a Barcelona,
el dia 3. Pxa caldr~ esperar la propera avinentesa, que si no fallen
els cal.cuLs i els Lmponder-ab.l ee no ho destorbe:q. sera el dia 29, després
del teu r~torn de vacances. Unes vacances molt curtes, insuficients per a
rescabalar-te de les energies despeses durant tants mesos, maldant entre
rotatives, monotyps, relligadors, correctors i fabricants de paper ...

M'ha sorpres -molt agradablement, per cert~la proposta que
t 'han fet la gent d 'EdiciollS 62". Me'ls mirava de rettll, ambpoca simpa-
t~a, per creure que ~ , 11 ignor aver;" intenc~onad~ent. Potser .I~~~4pO~:E yo.
S~ fou una aprehens~6 meya, me n penede~xo. S~ no ho fou ~a~eci~~-
cació oportuna que, fet i fet,els honora, me'n co~atulo. Entre moltes
r-aons , tates poderoses, la més significativa ~ essó que prornouen els
teus contes de Tel/Estel. QI.> e.i:

L'altra noticia, sorprenent també, de la creaci6 d'una nova
editorial tlLli bres de SINERAI1que de bell comen ament demana la teya
col.laboraci6, j a pots suposar comm'ha infatuat. 'í' ad ono que es trac-
ta d'una empresa per a editar llibres de luxe, il.lusrats. Aixo és im-
portant. 1 cal esperar que sigui un afer rendable. _a coincid ncí.a amb
la proposiciÓ de'Ls del "6211 estalviara als critics de ~!:o€ttJvQ:r/N"tues

c.lb~niques. Si es decideixen parAn-ne. No passi com amb la "Ronda Naval"
i el cas més recent del tlNestares". Ja em tind:ras al corrent del qu,
decideixis •.••

Llevat de dos o tres contes inedi ts per la col.lecci( "62",
no imagino el tsmps que et pot pre~re la revisi6 deIs dos llibres •••
Aixo em fa pensar en la tasca que et donara "Qu~ cal llegir?" i la



., . '. Univer 'tatAut'nomª~eBarcelonala pr-eocupac í.é d enllestlr la novel.la a rm.gfer. 1, comB otl:?& Mdith itats
amb el lligam "M. & S." embolicant la troca del temps, que no dona
pas pel que voldriem •.. Caldra que treguis faves d'olla, perque no
pari de b ~lir i veure com t'ho fas per mantenir el teu prestigi li-
terari esclau t del "nostre pa de cada daa=.

'~

Nosal res no ene podem queixar. Els any's hi son i !lsi no
fos •.. " Bé , si no fos per\J-es xacres propies de L" edat, fins diria
que ens mantenim en forma. J'o, per no avorrir-me, m'he dedicat aquests
darrers dies a posar en ordre la col.lecci6 de segells que en tot l'hi-
vern ni vaig mirar. M'ha engrescat la gran puj a de preus deLs que pos-
seeixo, pero, al mateix temps m'ha des:imflat per a continuar-la, per-
que s 'ha fet un "hobbi" per a rics desocupats. Tinc ganes de fer fotos,
pero el no poguer-me despla9ar:Li'IDlta les possibil.litats M ~ L.
~ em falla la imaginaci6 de treure bon parti t de les coses que em
vol te. Per~llegir no tinc a m¿ els llibres que voldria i poques ganes
de rellegir els que vaig endur-me'n. L'escriure em fa mandra i encara
no m'he decidit afer mostres per a en Sirven, que, de fet es qui em
paga. La T.V. E. cada dia es més olla, mes pocasolta i mes discriminato-
ria. D' al tra banda tampoc he pogut establir combinaci6 per a trobar
qui em baixi al Club per a fer el domin6. De tota manera, com te dic,
mato el tedi de la millor manera. La mare s 'aguanta ferma. No sé com
resiteix el feinejar tot el dia, sense punt de reposo Ds enyora molt.

Una abr acad a ben forta per a la Rosa, molts petons al s nens
~~~-,-""e ~ass-eu z ~tG-l'lgad!):Q.e; :felissos.
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