
Ille, 20 set. 1926.

Estimat amic,

tot ho havia preparat pel meu viatge a Barcelona quan he rebut el telegramma

del senyor Alomar que’m diu que les festes són suspeses. Voldria conèixer el

motiu, si és possible. Hauria aprofitat aquesta curta estada pels meus treballs.

Havia escrit a Casacuberta que no m’ha pas fet resposta des de temps. Parlaré

dels vostres llibres i d’un llibre de l’Arús1 en el «Mercure»,2 com de la revista

«Els / Amics de la Poesia» i «La Paraula Cristiana». Si teniu ocasió de veure el

canonge Cardó3 digueu-li que he rebut «La Paraula» i mon agraïment. La crítica

de Capdevila m’interessa molt.

El dia 26 fem una festa a Illa, en homenatge a mossèn Bonafont, majoral

del felibrige: ma germana llegirà o dirà els poemes del majoral. Jogaran Amor de

/ Pardal.

Trobareu  aquí  dintre  unes  poesies  per  la  revista  dels  «Amics  de  la

Poesia», si les vol acceptar.

Mos compliments  pel  vostre casament que m’anuncieu.  Bones ombres

del lladoner de la Selva!4 Mercès a les persones que m’han dedicat articles, entre

ells a J. M. de Sagarra.

Un amic meu d’assí,  M. Emili  Delonca compraria  alguns llibres  de la

colecció  «Els  Nostres  Clàssics»,  si  Casacuberta  li  fes  el  favor  d’enviar-li  el

catàleg. /

Balls, que són músics, me demanen sardanes populars per cobla.

1 Joan Arús (Castellar del Vallès, 1892-1982).
2 La revista literària «Mercure de France».
3 L’escriptor i canonge de la catedral de Barcelona Carles Cardó (Valls, 1884-

Barcelona, 1958), fundà (1925) i dirigí la revista mensual «La Paraula Cristiana».
4 Tomàs Garcés estiuejava al Port de la Selva.



Remercieu  igualment  per  mi  el  nostre  amic  Joan  Estelrich  que  m’ha

enviat  alguns  llibres  de  la  «Colecció  Bernat  Metge»:  el  català  de  l’Història

d’Alexandre, per Montoliu, és ben remarcable. De tot cor,

Joseph S. Pons

Set.: Ille-sur-Têt, avenue de la Gare

Pyrénées Orientales

Oct.: 17 Enclos Fermaud. Montpellier.

Jo no sé quin era el nom de l’amic que us acompanyava a Font-Romeu.


