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Estimat amic, he escrit a la Guita2 i avui m’ha fet resposta. Ells 
passaran vint dies, fi juliol i principi d’agost a Conques, però podrien
“venir” a la Selva dues o tres setmanes, a l’agost, perquè el setembre
és temps de veremes i de treball. Jo llogaria per l’agost (la casa de 
2.500). No sé si es pot llogar únicament per un mes. De / totes 
maneres, hi podria haver un adober, sigui per part del propietari, 
sigui per part nostra. Per exemple, el meu nebot Jean-Pierre, un 
jovenet molt divertit, i sa germana “Manou” –Manó, Manon- (fills 
de mon germà) podrien llogar per setembre –caldria que Joan-Pere 
fos rebut als seus exàmens de Medicina, o “aprobat”,3 com dieu. La 
segona casa convindria probablement al meu amic R. Chauvet (fill 
de Horaci) i a sa família. Passarien dos mesos a Port de la Selva. Ell 
vos escriurà aviat, diumenge qui ve, quan l’hagi vist. / Per mi la cosa
és un xic complicada, perquè la Marta i son marit arribaran a Illa als 
principis de juliol per dos mesos. És clar que desitjaria conèixer el 
nombre de llits i si la casa és proveïda de tot el que és indispensable, 
com són llensols4 o flassades –escombra! 
Ja us reserví un exemplar de Concert d’été.5 He corretgit6 les proves 
de Conversa,7 que eixirà al setembre. 
No sé abans de quin sant voleu la poesia de Núria. N’hi ha una / de 
Conversa que convindrà (i que s’adiu amb ma religió, prou 
complexe,8 com ho sabeu) i caldrà, doncs, abandonar la poesia de 

1 Sobre de la Universitat de Tolosa, segellat per Correus el 14 de juny.

2 La seva filla Margarida.

3 Sic.

4 Sic.

5 (París: Flammarion, 1950).

6 Sic.

7 (Tolosa de Llenguadoc: Institut d’Estudis Catalans, 1950).

8 Sic.



R[oses] i x[iprers].9 Tinc una prosa sobre Carençà (La font de 

jovenesa):10 no sé si convindria. Sembla que no? La crítica d’El 

Caçador11 no tenia interès. Crec que és, la vostra, una obra de 
transició: aviat ho sabré. La novetat és que hi parleu de la muntanya 
amb més vivacitat. Seré a Illa el 21 d’aquest mes. Us abraça el 
vostre amic i records afectuosos a la gran família del príncep de la 
Selva.
J. S. Pons

9 El seu primer llibre de poemes: (Perpinyà: J. Comet, 1911).

10 És el darrer dels «Contes d’estiu i primaver», la segona part del Llibre de les 

set sivelles (Barcelona: Selecta, 1956).

11 En aquells moments era el darrer llibre de poemes de Tomàs Garcés 
(Barcelona: Selecta, 1947).


