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'Benvolgut amio �

La vostra, car ta , tan óptimista. am va :produi� una gran sa

tisfacció, no' sols perq�o demostra que encara us raco�deu de mi - COS? que
loUE! a,graeixo molt -. sino 'per los encorat�adores 'notícies que m'hi doneu

Ja estava aSBabenta t de 1 aparició del "Calendari dels In
fants" i del perit,dio infantil "Història i L.legenda".· És un primer pas;
i hem � t

esperar que se' n far�n d' altltes • ",'
.

, ..
CelEfbro que hagiu trobat tan bon ambient �quí t a Daroelona •

.

Cer'�ament tI' exi t del: vostre 'oure no deixa lloc' a dubtes � Endavant - I si
us fa falta 1111 oo l.Labcxado r., comp t eu amb mi. �

"

,

�m <.iieu que hi ha un veritable afany dl aprendre' la noetra

llengua. Magnific. Jo us diré que em Bento oada dia mée inolinat a ense

nyar-la, a fer �'això la meva ocupació preferent. Fermeteu, dories, qua Us

faci una confidencia- Sempre he tingut ganee d'establir-me a Barcelona.

n'en9à que he torl�t a Catalunya. he cercat repetidament, però endebades,
de trobar-� una collocació. fos la que fos. No hi tino' cap situació, a

Girona. �ju.do :{lrovisionalmez¡t el meu cunyat i dono cla�ses de .francès i
da ç�'tals .�_A;ixo d.arrer j t�mhé ho pOdria fer a Barcelona, no ue Etembla? Si

pogues oc1'lJ:'O-Osr ...me on al'� impremta'o casa editora 09,ID a, coz-rec to r de

proves i de, textos, .�et �qu� el meu problema resolt. Fora molt difícil
trobar un carleu aix�?
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No he fet posar la premsa cap mes' anunci de ¡'es meves lliçons pei ,

o-orrespondencia - Idria. abans, tID.odificar-ne el motcâe i la presentaoió.
Pel'o, dispo:;;:o, alauradament,de,pocs mitjans; no hi puc anar de preeea
En uru;&. pt'opera lletra us 'parlare" ü.e.,la nova formula que penso 'adoptar-hi-.
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P.S. �- Vaig rebie ,01 .llibre, d'adagia s�hre

.
·1 1:a. ,revista.· "Germinabit" (! Mercas.
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