
42 rue des Roziers

Toulouse, nov. 35

Estimat amic,

és cosa entesa. Ma llibertat de Nadal podria córrer del dia 20 al 6 de gener.

Efectivament, com les vacances de les nines són més curtes i per altres motius,

deixarem Tolosa el dia 22. Podria ésser a Barcelona entre Nadal i Cap d’Any; si

no convé, com ma presència és necessària a la Facultat només el dimecres i el

dijous, sempre que donàs una lectura un dissapte de / gener  -o un dilluns, el

que escollireu.

He treballat fins ara pels meus cursos a fi d’en canviar els programes.

Ara veig que podré tenir lliure. Vos enviaré aviat les traduccions demanades.

També enviaré una crítica al «Mercure» sense massa trigar, encara que tingui

un o dos projectes que m’interessen més pel moment, i que tot el meu treball

del curs sigui crítica, el que em cansa. Aquí us adjunto dos petits treballs que

voldreu renviar-me,1 si us plau. Pel Llull és una misèria. /

He escrit dues vegades a l’editor i al Bauby,2 que no’m contesten. Fan els

morts. Estic sempre fent recerques per un terreny a Illa o a Corbera. Espero una

resposta de mon germà per un hort que em convindria molt. M’han dit que a

Cadaqués la construcció era tan cara com a França, si més no. A la Selva, caldria

refer el solar, el que seria costós. Això de triar-se una casa és com el matrimoni,

diem nosaltres. Parlarem d’aquest somni. Reflectirem. Aquí tot va rebé.

Una abraçada als vostres.

J. S. Pons

1 A sota d’aquesta paraula, s’hi llegeix, ratllat, el mot retornar-me.
2 L’escriptor i director de la revista «Tramontane» Carles Bauby (Prada, 1898-Perpinyà, 1971).



Escric a Maillol pels grabats o el grabat que ell demana que sigui realitzat

a París. 500 ex.? Doneu-me l’adreça de l’editor, no us sembla? Així no tindríeu

de córrer com un ca llebrer pels negocis de «este cura».

A la Guita la vida de Tolosa li plau molt.


