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Estimat amioi 

Em va saber molt de greu que lee voetres ooupaclons 
de París no us permatessin de retornar a Catalunya tal 
com íeníeu per Intención Hauríem parlat a bastament dele 
voetree i meue proyectes científica 1 ideologios. Lea co
ses per carta aempre resulten una mloa estantisses. Pero 
que hi farem. * 

Voldria escrlure-ue llargament sobre tpte ele afere 
que ene preocupen avui. De oaraoter clentífic: estio pre-
parant l'edició d'una "Historia Sooial de España e Hispa-
nosme'rioa", ele dos primera voluma de la qual estarán 
llestos per IB próxima Primavera. Ademes estio imprimint 
i oorregint provee deis meuenTraetamaresn. B*s un volum de 
la Cpl.leccio "Biografíes Catalanes" (en realitat és una 
Historia de Catalunya) de la qual n'han sortit tres toma. 

- Xliure d'aquest llast podré* avancar en la recerca deis 
diversos problemas que vull estudiar del segle XXX.» Per 
cert que si us interessen les coses de tlpus economlo, he 
penaat enviar-vos un cura d'Hietbria Económica d'Espanya 
que he professat a la Universitat darrerament. Arriba fins 
el segle -XVII i aviat es publicara la oontinualó. Uentre 
es prepara la revisió d'aquest tom, el llibre únioament 
el consulten els alumnes 1 alguna amies que em fan obeer-
vacions i esmenes. Us agraire que us el llegiu si en te-
niu- gust i lleure. 

Es molt difícil de concretar, pero molt m*enganyaria 
si no estem arribant al comencament de la fí. El climax 
espiritual de la joventut es un factor absolutament de-
cisiu. En poc temps hem recorregut un camí tan considera
ble, que fine fa poc no es podía considerar assolible no-
más que dintre de dos o tres anys. JA nova generado arre-
oonara totes les Coses, no en tingueu cap mena de dubte, 
tant els d'un bandol com els deis altres. Ella sera la que 
posara fif en gran sorpresa de molts, a la guerra civil* 
D'altra banda, la gent responsable del país procurara en-
degar les eoses a fí de be. Ja en aentireu a parlar. 

Espero escriure-us molt llargament en un altra ocasió. 
Beeitjo que tots els vostree treballs progressin sense 
maesa oansament i que la voetra familia estigui be de sa-
lut. 

__^ r—, Us abraca molt oordialmente e, 

JT/OS. 
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