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Amic e alde rs :
Tinc la plena segur'et at gue al comenqar- 8, llegi1" aquesta car-

ta, ademés de deixar-te queIc om s or-pr-es, et recordará seguidament aquells ,
temps de la nost r'a í.nrarrres a que compartiem I.' aula de l'Escola Catalana
de Mosén Jacint Verdaguer, al Passeig de San Joan~ Barcelona; junt amb
eLs c ompanys ; Capafóm~, Artís, Coromines, Soler, etc, sota la batuta del
seny or Pa1"unella.- C(OOlés frecuent a tothom, el,s companys d ' escola difi-
cilment s'obliden.-Posiblement a jud at per la popularitat adquirida per
a tú i l'Artís en les vostres col-laboracíóns litere.ries a la revista Oa-
talunya de Buenos Aires, hagi produitque jo vos recordés méB a vosal-
tres, que vosaltres a mí.- Franoament dec manifestar-te que un sens fí de
vegades quan llegía áLguna publicac ió vostra i que no dubtaba que aqué LL
Pere Oalders, o Avelí Artis, que signavent eren els meuS e~mpanys d'aula,
em sentía induit pel meu subeonseient a pendre la máquina i adre9ar-vos
una lletra, peró, mal~rat tot, mai m'havía deeidit del tot fins que dies
passats, en una reunio de la liireetiva del Centre Catalá de Rosario, de
la qual formo part fullejant unes revistes rebudes de Méxie, en una di
élles "Full Catalá.¡f aparegué davant daLs meus ulls la teya fotografía,
en la que estás igual als temps de, la teva infantesa; aleshores, amic
C.alders, hauría prés inmediatament la ploma i tbauría eserit al menys
unes r-at Lles -pe r a saludar-te i recordar un x í,e elsnostres temps pa-
ssats, peró ro m que el moment no era oportú em váreig limitar a pendre
,pGÍra !'le l~_ teva..._Ad¡e9a pe!! a ,eseriuJtetl~endamá ..• i aix!s és, c om,avuí; m'
he dec idit enviaf.-Cte junt amb la present una forta abr-acada desde aquest
nou corrt inet.-

Estica 11argentina desde fá llarg temps, tota la meya fa-
milia está a Barcelona, vise en una pensió junt amb altres amies ca~aláns
i est ie tractant de defensar la meya vida económica amo 11 sfor" de 16S
meves ác t.Iv í t at s comerc La.Ls , les que sem re m1he dedieat, ara que act ua r-c
ment les dedico a la Companyía d ' Asegurances 'que pentay llenvelop de la
present, fins al moment present, a es ar- de les c í.ro Ülpstancies dif~e LLs
que atravesa el món no puc queixar-me de la meya s or-t, eape r-arrt que en
el futur segueixi en progresiu aument.-

Tindré molt de g01g que em eontestis seguidamente aquesta
carta, donant-me forqes noves vostres i parlant-me d'álgún altre amie
nostre que es trovés cas ua'Lment entre vosaltres, 1 al propi temps 9ue
t'agrairé donis les meves més expresives s aLut.ac í.ó na al á.mic Art~s,
rep el sineer afecte del teu bo n amíc.-

Nota T' adjunto una foto meya
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