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Molt apreciat
la meva obligaci6,
punt de retornar

Sr. Calders:

.
,
perque,..
no s~gu~ d't
1
~ perqu~

li envio avui, finalment,

ja, dissabte

quat+e ratlles,

que ve, a Barcelona;

a punt,

si D~u vol, de re'trobar-nos i de poder. així parlar

agraeixo

a

dones,

de roChltesco-

ses, "oomme il f'aut". El cert és, pero, que .i o voldria
la púdica mi t.ianceria d "aquesta carta per dir-vos

e

eS

aprofitar

sinceramemt

coro

aquest tan bon i tan gratu~t record que teniu de mi, un

sentiment

gener6s

altrament

tan veritable.

d'excusar-me

que transparenta

en la vostra

Un petit m:tster:i.,
pArqUe

d'una minga correspondencia.

poc la paraula

carta i que jo sé

que jo havia diguem

eixo encara m~s la vostra

s6c jo que he

de.no haver honorat

tlengagée". Per tot plegat

tamagr~-

carta pel que ,val i pel qUA representa.

I no dic m~s per por de"fer literatura".
I no, us asseguro

que aquest saber-me

apreciat per v6s, el

"credit" que aixo suposa, m'han f'et mo Lt; de bé., sobretot
passat

aquí,. aquest segon trimestre

quan he

darrer, una certa experiencil;l.

de solitud i una de les mil formes d'aixo que en diuen depre$si6,
per 4eterminades

dificultats

circumstancials

cert, per les "engrescadores"

noticies,que

i ajudat potser,
anaven arribant

del país.

Es un malson, que no s'acaba mai: mireu, us adjunto un.retall
diari d'aqui,
de perdurar,

ItSud-Ouestll,
i l'exemple

d'ahir mateix.

vostre -"vous

L'esperanga,

ben

del

pero, ha

en avez vu d'autres"-

és un

dels que ens pot ajudar tots a no cedir. Per aixo tinc ganes de retrobar-vos

i prou voldria

que respongués

pauvrette".

oferir alguna cosa

a la vostra benevolencia.

1 ara, mireu,
II

algun dia poder-vos

ja busco la manera

Excuseu-me,

d'acabar

estic fent maletes

aquesta carta tan

i gestions

ta pressa. Pero ~s que ja d'entrada havia renunciat
table carta. Només volia expressar

tími4ament,els

finals

a to-

a fer una veri-

meus sentiments:

ja sé que tampoc nQ he reeixit massa bé, pero, vet aquí, jo confio
en la vostra

aguda, proverbial

tat oculta".

Moltes gracies~

Ben cordüalment,

perspicacia

per descobrir

i molt records

"la veri-

a casa vostra.

amic i servidor vostre
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