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Benvolgut amlot 

Amb gran recanoa vaig aassbentar-me que havieu deixat 
Barcelona a comenoaments d'aquest mes. Creieu-me que em sa 
bé molt de greu, perqué totjust si fcavlem encetat la convér 
sa sobre els temes que ana son cara. Ho us he escrit abana" 

Íer dos motius: perqué ignerava el vostre itinerari europeu , sobretot, per una sobtada oomplioaoio en la malaltia del 
meu germa Joan que m'ha fet anar de bolit aqüestes darrares 
aetmanas, sansa que encara hagla sortit del trenca-colla» 

Entre les molías ooses de que haviem de parlar figura-
va el capítol llibres. Jo os havia ofert els tí tolo (o «la 
números) que us manquessin de la ool.leoció "Biografíes Ca
talanes" i d"1 Estudia d'Hlstorla Moderna". De moment us falg 
enviar "Els Capitana Generala*, de Mercader, 1 "Pere el Ce-
rimonióa". de Tasls. La lectura de la primera meltat déla 
Capitana (segle XVIII) és alliconadora. Explica el primer 
propósit slstematic d'esclafament de Catalunya i les causea 
de la seva fallida. L'obra d'en Tasis éa molt más fluixa. 
Pero un tal Gabera, deixeble meu, i deis Intel, ligente, que 
la tenia oompromesa, va renunciar-hl després d'una estada de 
dos ana a Anglaterra. Va tornar ressentit, amargat i amb ga
nas de no fer res si abana no ni havia un oanvi de clima en 
el país. Un cas malhauradament exemplifioador. 

Aquesta serie acabará de publicar-se a mitjan any vi-
nent. Després, aegons l'exit de la venda, potser que ho re-
f onguem tot en una Historia de Catalunya. Sembla mentida el 
que costa guanyar la batalla d'un titol. 

També,us envió el volum V*. d'"Estudios"* Hi ha alguna 
contribucio que us pot interessar, com la ideología deis 
biabes espanyols en 1810 i 1*actitud del diner burgas en 
1832. 

Ho cal parlar de les altres coses. Per ara tot a*orien
ta cap a bon fi» o siguí el xoc entre el latifundisme-falan-
fisme i 1•industrlalisme opresdeistic. Em plaure lnforman-vos 
el que s'esdevingui. 

Cordialment vostre. 
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Jaume Vieens 


