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Benvolguda amiga:

La seva carta em va fer molt content, i l'agraeixo de tot
coro Mereixer una opinió favorable de persones tan qualificades
com vosté és una de les distincions que m'honoren més.

Malauradament, passo una temporada adversa a causa de la
salut de la meva esposa. Des del mes d'abril proppassat ha sofert
dos infarts de miocardi i aixo ha canviat totes les nostres
habituds. Ella ha pogut superar les dues crisis, pero no
m'atreveixo a deixar-la sola a casa durant gaires hores.

Perdoni'm que la importuni explicant-li CO:3e:3 tan
personals. C' • ho faig, és per a expressar-li fins a quin punto~

mihan servit de consol les seves amabilíssimes paraules i com
lamento no poder accedir a la seva proposta. No esmenta dates, i
potser d'aquí a un quant temps em sera possible el goig que ara
no em puc permetre.

Em fa una gran il.lusió que "Antaviana" li hagi semblat
una obra apta per a la labor d f dé ct.Lc a que vosté dirigeix. I que
hagi encomanat el seu entusiasme -que m'afalaga tant!- als seus
alumnes. Li prego que em tingui al corrent del projecte i que

jo puc fer alguna cosa que no suposi haver-me
em

Potser algun escrit? Espero que mantinguem el contacte

Li reitero la meva profunda r-eoonet xenca, No tan soIs no
m'ha procurat "mal de cap" (tal com diu en la seva carta), sinó
que m'ha valgut una gran alegria en uns moments que em fa molta
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fal ta. Ah! 1 el seu ce t a I a és magní fic. Tant de bo que tots els

habitants d'aquesta terra en tinguessin un dom1ni E;emblant.

Podrí em oorie í de r-ar- superat un deIs greus problemes que actualment

ens preocupen.

Amb tot el respecte i' un si ncer afecte. accept i 'm una
cordial abrayada.

Pe re Calders

Barcelona 10 de desembre de 1990

P.D.- Aprofito aquesta avinentesa per desitjar-li un Bon Nadal i

que el Nou Any li porti tota la felicitat possoible.


