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Estimat fill:

Quanllegeixis aquestes ratlles :¡:¡eguramentj a ens haurem par-
lat per tel~fon • .Demaen Joan, ja de retorn de .l!'ran9a-, embaí.xar-a a
Barcelona. Per~ no puc .deixar sense resposta escrita la teva carta
del 23, rebuda ahir, perqu~ la cosa s'ho val.

supo so haur-as llegi t. Tele/ estel de la setmana passada • .l!'aulí
no et perdona la lli96 ambque vas desconcertar-lo, iqui sap encara
quantes vegadas més aprofitara l'ocasi6 per~escriure que NEVARESno
es un conte llarg, sino una novel.la curta t , per torna, de tema
mexica. si aquesta maniatica al.lucinaci6 ~efensiva no fos una xim-
pseria, seria una xaruguesa, defecte encara,pitjor.

Hauras llegit, tamb~, en el quadern nQ 37 de Diccionari Cata1~
Salvat/4 l'€pígraf': PERECALDERS.Bs sorprenent i lamentable que pu-
guin contenir-se tanta d'errors i falles en la biograf'ia d'una figu-
ra en la plenitud de la seva vida i de les seves facultats. Hedactor
de "La Rambla"?Dibuixant de "L'.b;squella"?(d ' avant guerra, cal enten-
dre). Autor de "M~~~~~, espacials? El diaria AVUI,en la fundaci6,
confecci6 i redacciOCYn~papert~t destacat hi representares, no hi
és esmentat. i.rampochi figura el premi, cree lIConcepci6Haball" que
et fou adjudicat en l'~xil, per~ és encara més sorprenent que no hi
consti el "Victor eatala'!, guanyat el 1954. vona comapar-eguda en
1938 (on?) la novel.lat/Gael.li i 1 'home d~u"i sense referir-se ~a
col.laboraci6 a Tele/estel, ta constar que col.labores a "Serra or"
i a nCavall fort'i• Cap refer~ncia, tampoc, a la teva actuaci6 com
a jurat en els premis Victor cat al.a i .l!'esta Literaria de Cantonigr6s.
Per~ encara es pot considerar una sort que aixb hagi estat negligi t.
per que, en particular de la darrera Festa de Cantonigr6s ja se'n par-
la malam.ent, i tot fa creure que aegu.í.r-aparlant-se 'n.

De momentdos ressentits ja han donat a con~ixer el seu pens~
en sengles eCartas al Director" de "El Correo 0atalán". Incloc els
retalls d 'ambdues cartes. bn una d 'elles, la que signa t)"aime(no Jau-
me) Vey J!lerrer, el verí hi traspúa de cap a ca~pomen9adient que el
jurat fa us d 'una !rlente ••• voluble". J.¡ 'home es veu que coneix els
secrets de les deliberacions, paraa de ¡'discrepancias" i sap de boma
tinta que hi participa algun escriJ?~or de H auténtica categorial' • .Les
consideracions sobre clans, capet-metes, favori tismes i menyspreus
no deixen d'entristir-lo, compodr~s comprobar llegint, sense perdre
ratlla, la purulenta carta. :::>imes no~aquesta carta, reí'lexe del que
deuen pensar i raonar tats els ressentits i desnonats, emfa veure
que,realment,t'equivocares en acceptar carrecs de jutge en trií'ul-
gues en les quals sense anar a guanyar-hi res, t' arriscares a per-
dre-hi molt. Alabat sia Dául No veig cIar si, despr~s de tot¡val m~s
que els decebuts vaigin respirant pe~ la ferida, si aixb els aconhor-
ta del fracas, o bé replicar-los degudament. ¿Qu~ hi diu en ~riadú?

Tota la resta de la carta que contesto és plena de seny i bon
sentit i per bé que emdolguin aquesta mena d'alts i baixos del nos-
tre taranna li terari, que ni tan sol,s ha sapigut contenir-se en la...../ ...
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mesura exigida per les dBamatiques eí.r-cumatancí.ae amb ij:. ~t~e.d'memanitats

aenvoIupar-rae la nostra cultura, i que, al meu entendre exigeixen

cada més unitat, comprensi6 i sacrificio
.t;spero dema, a ~an sirven, informar-me de comvan els af er-s

realacionats ambM. & S. I m'interessa molt que les relacions siguin

cordials i profitoses.
C:oma purrt final, un record d' entranyable afecte per a la Hosa,

que em eomp.Laud 'expressar--li ambmotiu de. la diada del seu sant,

tant prbxim a commemorar-se. (,¿Uel passeu ben felig, en companyia

deIs fills i que per molts suys puguemdir-ho així. (,¿Uanl'estiu,

ambtot el trasbals que comporta, ~igui acabat i ens haguem reinte-

grat la la normalitat barcelonina, ja tindrem ocasi6 de reunir-nos

, tots plegats a la ta:u.la. de casa, que ~s per' a mi i per' a la mare

una festassa que trobem a mancar.
Una abrassada ben forta per a tots.


