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Estimat amic Caldera

La visita que he rebut aquests dies d'en Joan Sisquella, de l';y á
m'ha preperciwnat la teya adrega i l'epertunitat de parlar de tú.

~Petser n e rec rdaras. En t.t cás la fotGgrafia que t'envie i que
aquesta dies he trebat entre els recorta histerics, et p drá refrescar la mem ria. Evi-
dentment no ssc el de la bina. Per cert que n@ rec.rd. el nom (C r mines? ) ni n'he
sabut res mes.

Ja sabia ~ue eataves a Méxic amb en Tisner i en .ier Ll_rca. Desprea
vüig saber que t'havies trasl.ladat a Barcelona i he llegit mal tes de les coses que has
predui t. M.l t benes,per cer t , J. vaig estar a Barcelona el mes de sete bre de 19'2. N
sé si ja hi erets. M'heuria agradat m lt veure't. Per cert que vaig estar amb en ~uiz de
Laries,de Ifergara, en m'han dit que hi fas alguna feina. Qui sap si ne trigaré mol t
tornar i alesh res si que ens hem de veure. Ara ja tinc la teya ndr~g2 i sé que tu bé
et puc tr.bar a Vergara.

Jo per aqui vaig feht Cem pots veure de llibreter,també. De tant
en t~nt edite algun llibre i ara precieament en tine un a l'impre tao Es una nt 1 gia
de Cen tes de Misteri i e m que ne hi ped í es falt&.rhi público "La. r abLl a Ji el desig" i
L'''Herdera helix", trets de la Selecta. Pan ID lt bení c en p rtugués. Ja t'enviaré ele
exemplars que vulguis.

També tine a 1 'imprenta el "M.:l SI'S & .\])ILJ."d t en Bar bra en traducci
al pertugués per una p etes~que diuen que ho fá f rga be. J. n hi entene gaire en p esiu.
En tet cáa fará b nic perlJ'que~s ambsunes il.lustracions me! t benes d '& France o D. ing••

Naturalment que l'edicié d'aquest p.ema no l'he feta per ~ obtenir.un
resul tat finane1er. N cree que arribi a e mpenaar-, Pero ser'. per una. s<ttisf..tcci'inti ••
Una. medeat ap~rtaoi' pe.r la divulgació de les nes tr-es lletres a l'estranger.

Espere rebre av~at uns mits teus per saber si encara et reo.rdes deIs
bons m.ments -malgrat tet - passata a Prats.

Amb una forta abragad , CGr e ntra e r
l'amie

en .Bartra- de


