
Benvolgut Pere:

.La teya carta del 26 de myembre ha arribat més tard ~ue de costum. Es veu
que ha ensopegat pel cami.

Veritablement, les nostresfelicitacions, en canví., han anat més de pressa
del que pod!emesperar, si pensemque cada ~ les tiravem per l'octubre i
arribaven a casa nostra ala voltants de Nada¡ o pe1-mes d1abril de llan;r se- .
gftent. Ara, parents i amí.ce ens diuen que "I.em estat molt ma.tiners. I fan '
ganes de tornar a 'posar al correu noves felicitaciáns perque a llhora de
1thora ja ri!-ngy.r"JlO es recoN.a:rl qúe els blgim felicitat.

l '.'

El nostre retorn segueix el cure preparatori. Ens diuen !;!ueaquesta setmana
tindrem els passaports i com~ue Qi ha empentas per aconseguir llocs ale
vaixells 'ÚID:CS Que fan Veracroz-Barcelona, hem reservat camarots per llabril
i potser n;" t:indré lleste. la meva jubilaci6 i ho haurem d'lajornar un mes més.

,
No et capfiquis ambel meuparentesi després de la teva darreradel le de se-
tembre. He tingut molt f'eina al damunt i, en realitat, no hi havia res a dir
davant la ~va defensa aferrila·sada del teu llibre, logica a més no poder. Jo
he anat insist1nt ala detractors -que era natural que el teu estil, tan dife-
rent deIs al~tres, havia d1intéressar a casa nostra, on noméshi veuen ela ti-
pus, 11ambie:ht i els teus ~i.cU:c1its de bona llei. Tambédie ~ue si et dedi-
quessis afer teatre, ambla tra,a i la vivor del diaIeg que gastes, també
faries forat. Prova-ho. Pero després de saber que esta a la tercera edici6 ja
s1han anat refredant els detractorssi ressenti ts.

La. noticia in~uietant és la de Josep Carnero Es que Jaume Terrades ha estat
a casa nostra i t1ha parlat de' les seves impressions El. ~l.les ? Havia dit
'que ens vindria a veure a M~xici pots&r ha anat de turista 'per Europa i de
retorn a Vene9uela ""._ pasBara. percasa. M1estrar¡yaque no mrhagí, dit un
mot d1aquestes impressiona pessimistes respecte ·Carner. Ell sap que jo m1havia
dlinteressar i que també emmouria. Aix! ho he fet. Comque el seu fill és molt
car de veure, li he fet uns mota iñformant-lo del ,que dieu i recomanant-li la.
m8.x1madiscreoi6 sabent comés el seu pare. He fet al tres gestiona i penso que
podria aconseguí.r aportacions druns .q,~nts per a satisfer el noble afaxw del
retorn del 'nostre gran home , No sé si les jubilacionS, en singular o plural,
s6n suficients par a viure ell i Mme.No sé si les p0drien seguir cobrant a
casa nostra. S~'el Te;-rades m'hagués escrit a llores dla~ ja ho t1ndriem tot
aclari t. Mai no curara. Dn deu carta fa mesos i mesos i ya el sal t sense dir
ase ni oestia.'

El dia aba.~ de ~ni~la teva dárta havia escrtt al Rossinwol ~Ir-haYia pas-
- 'sat Un Iíetall de premsa on la teva filla ...... era 'en una lJ..ista entre els
alumnes mexicana que havien revalidat els' estudis. Vull dir la Teresa. Ja te'l
passaran el dia ~ue feu la xocolatada petritxolesca. O el passaran a la Bosa•

.~~ .~.. -
Ja hi deu haver més iun negui t6s 'pensanf amb els premis de Santa Ll.úcda , Tísnez:
a~ui fa dias ara ~ue 110 he vist, deu estar més nervi6s que mad., No sé si pensa
trabar-se a ParceloDa per la feina §lue sembla 'que li vas p,reparar tu mateix..i
de passada recollir les 150 de 1tala. Pero hi deu haver empentes i originals a
dojo, oi? A veure si se'1 torna a emportar el Pere Calders.

Si tens un momentm'hauries d'aelarir el cas Terrades
gur. - Molts records a la Rosa i als fills de part de
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