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Presentació
Carme Porta i Escayola (Barcelona, 1916 – 2013) i Joan
Triadú i Font (Ribes de Freser, 1921 – Barcelona, 2010)
es van conèixer a l’Escola Infant Jesús de Barcelona, anomenada popularment de les Dames Negres, on ell va entrar a treballar el 1945. Tot just acabava de superar la tuberculosi, s’havia llicenciat en llengües clàssiques i havia
emprès una festa literària a Cantonigròs. Per guanyar-se
la vida feia classes en dos centres més: a l’escola Betània i al Virtèlia. Bàsicament impartia grec i llatí, per bé
que mirava d’introduir, amb discreció, alguns apunts de
llengua i literatura catalanes. El 1948 li va sortir l’ocasió
d’ocupar un lectorat a la universitat de Liverpool, per dos
cursos. En tornar, amb algun llibre ja publicat i algun
altre d’embastat, va reprendre la docència a les tres escoles, docència per hores, que acumulava als matins i que
li deixava les tardes lliures per a la militància cultural. El
1951 ja va entrar en contacte amb el Centre d’Influència
Catòlica Femenina (CICF), del qual el 1964 va esdevenir
director i al qual va estar vinculat tota la vida.
Carme Porta havia nascut al carrer de Mir de Sant
Andreu del Palomar. El pare, un cabaler que provenia
de la Cerdanya, tenia la dèria que els fills estudiessin, i
així ho van fer tots tres: la Montserrat, infermeria; l’Antoni, medecina, i la Carme, física. El germà va morir jove,
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d’accident, amb dos fills petits, que les dues germanes
van acomboiar sempre. Van viure juntes tota la vida, dedicades a la família i a les amistats, a la feina i als lleures. A les Dames Negres, on Carme Portava va treballar
del 1946 al 1981, ensenyava matemàtiques i física, en
castellà i francès, les dues llengües de l’escola durant el
franquisme. La superiora i directora en la darrera etapa,
Núria Gelpí i Vintró, sintetitzava la feina de Porta, a El
imprevisible soplo del espíritu. Historia de las religiosas del
Niño Jesús. Nicolás Barré en España [1997], en aquests
termes:
...Carme Porta, con 35 años de servicio incondicional a la
escuela demostrando una profesionalidad constantemente
renovada y un envidiable rigor científico; profesora de matemáticas, preocupada siempre por la formación del alumnado, dando ejemplo de profunda fe y de vivencia cristiana
(p. 68).
Amb Joan Triadú compartia el gust per un paisatge muntanyenc i verge (ell, Cantonigròs, i ella, Das), el sentiment
de catalanitat i l’afecció per la lectura (palesa en les nombroses llibretes que se’n conserva de registre sistemàtic de
les lectures que feia, amb anotacions escadusseres), com
també els compartia amb la professora i amiga Dolors
Pàmies (muller de l’escriptor Alfred Badia), mestra de la
República que a partir de 1939 només va poder exercir
en l’ensenyament privat.
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En les Memòries d’un segle d’or (2008), Joan Triadú
evocava breument l’experiència de les Dames Negres,
amb un punt de fredor i d’ambivalència:
Les Dames Negres eren d’origen francès. N’era monja, ja
d’edat avançada, una tia de Miquel Coll i Alentorn. Totes
portaven el nom de la Mare de Déu o d’un sant o una santa.
Eren intel·ligents, cosa que no passa sempre en les monges
dels millors col·legis. La superiora, Sainte-Marie des Anges,
ho era molt. M’hi havia portat el professor de grec i eminent
lingüista Joan Bastardas. Em van guardar la feina quan
vaig marxar cap a Anglaterra. Tot i que fossin avançades, a
les meves classes hi assistia, al capdavall de tot, una sor que
feia ganxet. El professorat era, doncs, femení, un esplet de
bones companyes (p. 359).
Entre aquell esplet, va travar una bona amistat amb
Carme Porta, com revelen les cartes i postals zelosament
guardades per ella (en mans, ara, de la seva neboda, Anna
Porta). Ens n’han pervingut 39, de les quals 33 corresponen a Triadú i només 6 a Porta (dipositades al Fons Joan
Triadú de l’Arxiu Nacional de Catalunya). Son datades
entre 1948 i 2001, si bé el gruix correspon al període
1948-1954, l’estiu abans que Triadú formalitzés el compromís amb Pilar Vila-Abadal.
Una part són circumstancials, records d’estades en
diversos llocs o notetes eventuals, però una altra part són
lletres carregades de sentit i de valor documental, literari
6

i humà. Ens mostren un Triadú jove, el d’una etapa subsegüent a Dies de memòria 1938-1949. Diari d’un mestre
adolescent (2001), però encara en camí d’iniciació al món
laboral i literari i de recerca personal. És un Triadú observador, inquiet, taxatiu, emotiu, alegre i juganer (fins i tot
en l’ús de la llengua), que potser contrasta amb la imatge,
ja de gran, que més comunament ens n’ha quedat fixada.
En el tracte amb Carme Porta, hi va trobar, sens dubte,
comprensió i complicitat.
Pel que fa als criteris d’edició, només hem corregit
els errors tipogràfics, ortogràfics o de puntuació flagrants.
Mantenim els escassos barbarismes, unifiquem la datació
de les missives i regularitzem l’ús de la cursiva i de les
cometes, però no el dels subratllats, que, encara que no
siguin comuns, deixem igual pel valor expressiu que els
autors els atorgaven.
Finalment, ens plau agrair la cooperació de Joaquim i Teresa Triadú, que han fet possible la reproducció
d’aquestes cartes, de Núria Gelpí i Vintró, amiga de Carme Porta i companya i directora de les Dames Negres, de
Bernat Puigtobella, editor audaç i perseverant, i d’Anna
Porta, que ha fet mans i mànigues perquè aquest petit
tresor que guardava la seva tia sortís a llum.

7

8

Cartes i postals
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1948
I
Cantoni, 30 de juliol de 1948
Benvolguda amiga,
T’escric a Sant Quim. Suposo que si ja no hi ets, t’ho faran arribar. Quines coses hi ha pels voltants de Cantoni,
eh? Noia i tot. Però no hi és sempre. M’ho passo tan bé
que és un escàndol. No m’ho puc explicar ni a mi mateix.
A més, avui compleixo — (un sospir) — 27 anys! Vas a
Das? Espero notícies. Tinc les coses molt avançades pel
visat, de manera que espero poder marxar. La Miss m’ha
tornat a escriure. Ve pel setembre. El món és un globus
“americanu”. És qüestió de bufar i bufar bé. Lloret? Bona
vida! És tan curt l’estiu!
Joan Triadú
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II
Cantoni, 24 d’agost de 1948
Benvolguda M. Carme,
La teva esplèndida carta no és tan llarga com això. Uses
un paper tan esquifit i fas una interlineació tan generosa que sembla molt i és molt poc. M’hi agraden els
afegitons en llapis. Està escrita per etapes i això també
fa molt bonic. Pel que veig entens per carta una relació
molt espontània de fets i tot plegat com la part que un
tindria en la conversa amb una altra persona. Així no et
vindrà de nou el que jo faci. T’imagino a Das. He mirat
la Cerdanya des de Puigcerdà, una vegada. Sóc de Ribes,
no sé si t’ho vaig dir. Ara fa temps que no hi vaig gaire.
Ho estimo molt tot això. En canvi et dono el mar i els
pins. Prefereixo ondulacions fixes i roures, faigs, boscos
de veritat. El mar si hi penso gaire m’obsessiona. Sempre
te l’has de mirar de la vora o de lluny, mai el tens. Tot al
més estirar és un camí per a anar a terra, a una altra terra.
Si arribo a embarcar-me amb Colom encara no s’hauria
descobert Amèrica. I no és que vulgui “tocar de peus a
terra” sempre. Hi toco per força en general. El millor del
mar és la costa. Nedar, anar en barca, pescar, són formes
ridícules d’una pretensió vana: fer vida de mar. De mar
deriva mareig. També maror. Plagues especialment fe12

menines. L’únic triomf sobre el mar és cosa divina: Jesús
caminant sobre les aigües. La terra és el nostre element.
Estimo el paisatge com una representació del que hi ha
de millor en mi mateix.
No em contradiguis. Com ho discutiríem tot això! El
cas és que la meva posició és molt còmoda. Pots contradir-me per escrit de totes maneres. Discutir, amb persones de bona fe, és una gran cosa, vaja. Mira: avui fa una
calor! Però només si surts i et mous. Les nits són fresques
i sonores. Tot reposa sota l’imperi de l’estiu. Penso en
els meus amics escampats per pobles i platges. No sé si
els arriba el mateix vent que aquí frisa sobre les herbes.
Estic enamorat d’aquest Collsacabra i no me’n mouria
mai. Però els fets me’n mouran aviat. Només m’hi estaré
fins a primers de setembre. Miss Bennet me’n traurà, i
el viatge. A veure si ets tan trempada —i ho ets molt, se
m’escapa de dir-t’ho— i m’escrius encara. Després ens
acomiadarem a la catalana. Que segueixis tan vivament
feliç a Das! Jo ja enyoro el que estic vivint.
Afectuosament,
Joan
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III
Barcelona, 20 de setembre de 1948
Benvolguda M. Carme,
Et mereixes una carta amb segell reial. Em descobreixo i
m’inclino. Senzillament, m’has donat una lliçó. Jo, segons
com, sóc una mica escèptic. No és ben bé desconfiança.
Generalment, tinc una opinió que acostumo a considerar
simplement realista —ni optimista ni pessimista— sobre
les relacions humanes. Tot això que t’estic dient et deu
resultar molt estrany. Però si tens paciència se t’aclarirà.
Doncs bé, aquest realisme meu em prové de mi mateix.
Sé que m’he d’esforçar sovint a ésser cordial de veritat. És
que no em resigno a ésser egoista ni em rebaixo a ésser
hipòcrita. Si caic en qualsevol de les dues coses, em sap
molt greu. El pròxim, veig que en general sovint hi cau.
Sospito, i a vegades ho sé, que hi cau amb mi mateix.
Estic convençut, a més, d’una cosa que et farà somriure o
t’indignarà: que estimo, així en general, molt més que la
majoria de la gent, cent vegades més sensible que molts,
els més, dels que em volten. Si a pesar d’això a vegades
m’és indiferent una persona com cal i m’he d’esforçar sovint a vèncer aquesta falta de caritat, penso jo: què faran
els altres, àdhuc aquells que em demostren apreci? Ja estem arribant al capdavall, no pateixis. Però tot això em
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passa especialment amb el sexe femení. Crec que la dona
és un ésser en essència distint de nosaltres, i d’una manera
absoluta, rigorosa, inferior. Ja veus si sóc sincer. Per tant,
l’únic procediment per a dignificar-me jo mateix és respectar i dignificar com igual o superior meu, aquest ésser
que sé i considero inferior. Considero que això és desinterès, i per això sóc capaç de comprendre la dona i acceptar-la, en totes les seves situacions en front meu: com a
mare, com a companya, com a amiga, com a germana,
com a alumna, com a ideal. Comprendre-la i acceptar-la,
no vol dir, sinó al contrari, que no en desconfiï per principi, com gos escaldat per l’experiència. No en desconfio
com a mare, a pesar de l’egoisme freqüent i inevitable.
Fins ara no hi he pogut creure mai com a ideal, però
m’hi esforço i espero que un dia o altre hi podré creure
plenament. Però el dubte s’esdevé en trobar-se-la com a
companya i com a amiga sobretot. Les excepcions són
perles. La dona en aquestes situacions és freqüentment
un animalet bellugadís, però inflexible, tan adorable com
es vulgui, en el fons repulsiu si un s’hi capfiqués. Com a
mínim fa una cosa per a mi terrible: decepciona. Perquè
ella va a la seva, al seu objectiu, a la seva estúpida però
comprensible vanitat, al seu instint. Tota mena de noies
alcen les orelles quan s’aixeca la llebre. Algunes van tan
adelerades que les duen aixecades sempre, i el món ho
veu. Moltes s’interessen igualment per la poesia que pel
motor d’explosió, pel futbol, com per la política. Depèn
de l’interès del veí.
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Me’n vaig molt lluny. Ja pots comprendre, ni cal dir-ho,
que si he comentat tot això amb tu és perquè precisament, des de fa molt de temps ets una coneguda excepció
en el meu panorama. Però no et vaig contestar la teva
carta perquè no sé què d’ella em va semblar que no em
predisposava a la resposta. Si em fessin dir què, no ho
sabria dir. Esperava veure’t ací encara, i escriure’t després
des d’Anglaterra. Per això m’ha agradat tant la teva carta
d’avui, perquè m’ha desfet tot possible escepticisme, al
qual, com t’he dit per començar, estic una mica aficionat.
T’hauria d’explicar una pila de coses. Aquesta carta
s’ha fet ja molt llarga, però.
Fa vuit dies avui que sóc a Barcelona. L’estiu s’allunya
inflexiblement, demorat a dintre meu pel temps, per les
noves coses, per l’oblit. De tant en tant el recordo com
una música. No he estat molt feliç, potser com deia un,
perquè no m’hi he atrevit. Tenia preocupacions de diversa mena, feina a fer, incertesa pel retorn, i el viatge
aturat a l’horitzó com una tempesta. En realitat ara veig
que sense preocupar-me’n tant, tot hauria anat llis com
ara, i jo hauria estat més bé. Amb tot, he viscut molt i ho
recordo molt.
Miss Bennet —una de les causes de la incertesa del
meu retorn— arriba com jo. També un tal Mr. Pain,
company seu, que ja sabia jo que havia de venir. Miss
Bennet, Carme, no és res. Ni maca ni lletja, sinó al contrari. És molt rossa, en certa manera infantil, callada,
pràctica i primitiva. No sap res de res, però parla castellà
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regularment. S’està al Mater Salvatoris de la Bonanova.
Es queixa que li fan dur mitges. Quan riu tancant els
ulls petits i molt blaus i les pestanyes semblen blanques,
és a pesar de tot simpàtica. No sé l’edat, però és jove si
no m’equivoco, i estirant molt no tindrà trenta anys. Ell
és més intel·ligent, sincer fins al cinisme. Diumenge al
matí els vaig dur a la plaça de Sarrià a veure sardanes. Ell
vingué sense americana, però amb corbata i punys. Avui
l’hi he hagut de fer posar en entrar a la biblioteca. Amb
ella anàrem a Montjuic i al barri gòtic. Però va sempre
mirant a terra, com una col·legiala sense pretensions, i
només li agraden els carrers nous, amples i amb arbres, i
[el] cel blau. Pitjor podia anar tot, no trobes? L’hauré de
veure tant! Bé noia: Te n’has cansat? Jo sóc així quan faig
les coses de gust. Telefona’m en arribar si és abans del 4
d’octubre, com suposo. El dia 4 passo la frontera si Déu
vol. Protesto perquè no m’has explicat tot això de les nits
i la palla...
Afm.,
Joan
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IV
Liverpool, 9 de novembre de 1948
Benvolguda amiga,
Tinc el gust de saludar-te des d’Anglaterra, on encara no
fa un mes que vaig arribar. Les meves impressions, són
doncs molt poc madures i se’m fa difícil donar-te una
idea d’aquest afamat país. Et parlaré, en canvi, del viatge.
El viatge fou una cosa tan bona que val per tot. Tots els
esforços anteriors i posteriors són ben pagats per haver-lo
pogut fer. Després d’arribar de Cantoni, on estava com
el peix a l’aigua, vaig passar només unes tres setmanes a
Barcelona, durant les quals vaig fer milers de coses, de
gestions i de feines més o menys relacionades amb la
marxa. Val a dir que, a més, vaig anar a Poblet un dia, i
vaig assistir a la cerimònia de l’ordenació de cinc monjos, els primers després de cent quinze anys. Va ser molt
emotiu i gran. Per fi, vaig sortir el dissabte dia 2 d’octubre
a migdia, de l’estació de França, amb cinc maletes, una
cartera de mà, barret i gavardina al braç. M’hi veus? Ja
pots comptar com hi hagué les corresponents emocions
de la partida. A mitja tarda arribàrem a Portbou, i vinga
mossos per a dur maletes, vinga passaports i cues i altra
volta al tren. A Cerbère, passada la frontera, novament
mossos i tota la resta, canvi de moneda, i amb el mateix
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tren fins a Perpinyà. Hi tenia uns amics per veure. Vaig
deixar les maletes a la consigna. Tothom em parlava català a Perpinyà, però em va costar de trobar els amics.
Allà vaig dormir i el diumenge vaig agafar un tren petit i
me’n vaig anar a Prades, població veïna. Després d’anar a
missa a Prades i dinar-hi, al peu del Canigó, vaig tornar
a Perpinyà, on, com que era diumenge i cap al vespre, hi
havia gran animació, amb sardanes i tot. Al cap de dues
hores vaig sortit cap a París. A estones vaig dormir al tren.
Era tan còmode i corria tant! A Toulouse vaig baixar. El
restaurant de l’estació és molt gran i estava ple de gent,
camí de Suïssa, d’Itàlia, a mitjanit. En fer-se clar érem al
Loira. Un paisatge de castells, de vores verdes, de suavitat. A mig matí arribàrem a París, estació d’Austerlitz. Les
maletes quedaren en dipòsit. Vaig anar a la Ciutat Universitària a sorprendre-hi un amic que es feia el dinar a la
residència. M’esperava al vespre. Anàrem amb invitació
a veure una sessió de l’ONU. Però jo preferia caminar.
La tarda tardoral, de cel llis, destacava més la Tour Eiffel
i la verdor del Sena. A les vuit del vespre arribaren els
meus parents de Normandia. Tot eren alegries per a mi.
L’endemà vàrem seguir llocs de la ciutat, i el dia següent
anàrem a Normandia. És una contrada meravellosa, potser tant com a Das si un hi anés molt. Tot és verd i serè
i acollidor, amb horitzons poc elevats, i hi ha un castell
del XVIII allà, amb un parc immens, amb avingudes per
als carruatges, amb llocs coberts de plantes. Hi vaig estar
dos dies, dos dies inoblidables. Després vaig estar encara
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dos dies més a París. Del que vaig poder veure, el que
més m’agradà fou els jardins de Luxemburg i del Palais
Royal, un prodigi. L’ambient parisenc, comprenc ara que
atregui tant. M’hi sentia com a casa ja. De nit, vaig fer
París-Londres, deixant amb recança a la Gare du Nord, el
diumenge al vespre, família i amics i tantes coses. Aquest
fou un viatge pesat. A mitjanit, i feia fred, embarcàrem
després de passar la duana. Fins en fer-se clar no fórem a
Dover. Tota la nit vaig veure llums i fars i vaixells que passaven il·luminats. A Dover, més duanes i papers. D’allà al
tren i a Londres, estació Victòria, a mig matí del dilluns
dia 11. Novament hi vaig deixar les maletes. Sentia parlar anglès i era com si sentís ploure. No entenia res, ni
m’entenien. Tot era aleshores nou i imposant. Sentia que
havia sortit de casa, per primer cop en tot el viatge. Les
primeres hores a Londres vaig tenir moltes dificultats. A
penes duia moneda anglesa i els meus amics eren a Cambridge aquell dia. Imagina’t la meva perplexitat davant de
tot allò. A la tarda però, tot quedà arranjat. Ens trobàrem
i ja vaig estar bé. Vaig passejar pel centre de la ciutat,
pel pont de Waterloo, per Picadilly, per Westminster. La
boira, el Tamesis, els guàrdies, la il·luminació fantàstica
dels grans carrers, els parcs embolcallats de boira... Tot
ho vaig tastar una mica. Tot és veritat. Per fi, sol del tot,
vaig emprendre la darrera etapa, d’unes hores només, a
través d’un país de cottages, poblets i bestiar, fins a Liverpool. Ací ja estic ara situat. Conec la ciutat i els defores,
i ara em canvio de casa per anar viure vora el mar, el mar
20

d’Irlanda, lluny del clima de Liverpool, prop de les costes gal·leses, a la vista de l’illa d’Anglesey, a vint minuts
de tren de la universitat. Entre totes les classes tinc una
cinquantena d’alumnes, d’ambdós sexes. M’he introduït
en la vida anglesa: els tes i les petites festes, el lunch als
restaurants, les vetllades vora el foc de la llar. Però no et
vull parlar encara d’Anglaterra. Això sí: res de la princesa.
En canvi, de prínceps em sembla que se’n troben, amb
castell i tot potser. Jo en aquest sentit no hi faré res aquí.
La princesa Margaret és, però, una excepció. No m’hi
han presentat encara!
Espero venir per Nadal. Vaig escriure a Mme. S. M.
des Anges. Saluda-la novament de part meva, i fes extensiu el contingut general d’aquesta carta, a les recordades
companyes Peig i Pàmies, amb molts desitjos de tornar a
veure-les, i a tot i a tothom. Què fan les nenes? Records.
Penso ser aquí abans d’acabar el trimestre. Perdona l’extensió. Pren represàlies... escrivint.
Afm.,
Joan Triadú
Mr (!) Joan Triadú. 26 Atherton Street
New Brighton, Wallasey (Cheshire). England
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1949
V
Liverpool, 1 de març de 1949
Benvolguda companya,
T’escriuré com cal i sento no haver-ho fet. Ara només et
vull demanar un favor: si vols avisar del que a la vegada
et faig saber a tu, a les companyes i a les alumnes de 6è
i 7è de les Dames Negres, que si Déu vol dilluns dia 7 o
el dilluns 14, entre les 10.25 i les 10.45 de la nit, parlaré
en l’emissió en català de la BBC de Londres durant uns
minuts. No et serà molèstia suposo i et quedaré agraït.
T’escriuré aviat que tinc coses bones a contar.
Afm.,
Joan Triadú
A casa segurament telefonaran a Mme. Sta. Marie des
A. també.
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VI
New Brighton, 3 de març de 1949
Benvolguda M. Carme,
Vaig a fer-te una carta ben senzilla, perquè després no
diguis que cada casa és un món i que sóc un cas com un
cabàs.
El que potser penses és que sóc un fresc. Admeto que
pensis allò altre i fins i tot m’afalaga una mica, però això
no. Em va saber greu, greu de veritat no poder-te tornar
a veure per Nadal. Van ser dies terribles —els més apassionants de la meva vida— i no vaig tenir temps de res.
Vaig tenir un viatge bo, molt costa amunt, que per
alguna cosa en els mapes ve de pujada. Entre Barcelona
i París, constantment em preguntava: “però, per què te’n
vas?” Ho trobava tot absurd. A París em vaig distreure una
mica. Sota la pluja estava més brillant i bonic que mai.
Novament el pas París-Londres va ser pesat. Pel camí vaig
llegir una novel·la que et recomano encara que ignoro si
tens el bon gust de llegir novel·les de tant en tant, persona senzilla. L’obra es titula Primera part i és d’una dona
ja madura, Cèlia Sunyol. No sé quina relació tenia amb
el meu viatge però jo n’hi trobava molta. Vaig passar un
dia a Londres encara. Aquí he passat dos mesos més bons
que els anteriors, perquè he fet una sortida a Oxford i
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una a Cambridge. Ja pots pensar que és una mica bonic
i, d’una manera molt diferent, com a Das, o com el meu
Cantoni. No sé encara quin dels dos llocs m’agrada més.
Però voldria viure almenys vint anys a cada un i després
pensar-m’hi. Tot i no volent tornar-me complicat, permet-me que et digui que cada vegada m’adono més de
la insuficiència de la vida. Hi ha massa camp per córrer,
vaja.
Vaig fer-te quatre ratlles comunicant-te el meu debut
a la ràdio. No sé si en rebre aquesta carta ja m’hauràs
sentit. Celebro que no hi hagi televisió encara, perquè
només faltaria que es pogués veure la cara que hi faig. Per
cert que de televisió n’he vista per aquí ja i venen els aparells, però només hi ha emissora a Londres per ara i no
arriba gaire lluny. Es veu igual que un noticiari cinematogràfic d’aficionats. També vaig comprovar els efectes de
la cinta magnetofònica, i em vaig sentir la veu i no la vaig
reconèixer. Ningú no es reconeixia la pròpia i tothom
trobava exacta la dels altres. No som res.
Vaig ser a Londres ara tres dies. S’hi està molt bé.
Però mareja. Sortint del tren em vaig ficar al metro. Vaig
cercar en el mapa on era i on volia anar. Llavors en una
de les màquines il·luminades amb noms d’estacions hi
vaig tirar els cèntims de la mena i em va sortir el bitllet i
el canvi. Seguint els indicadors vaig baixar cap al tren per
una llarguíssima escala automàtica descendent, una de
les quatre que funcionaven de costat. Va venir un metro
petit i rodó de deu vagons llargs i em vaig asseure en una
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butaca encoixinada com totes. En sortir cap al carrer, vaig
haver d’agafar dues escales automàtiques en dos pisos diferents... I així sempre. És clar que Hyde Park estava molt
pacífic, amb el Serpentine al mig i gent en barques, i a
la vora cavalcades elegants, gent que lluïa gossos, herba
pintada de nou, i ni record de la ciutat.
Treballo força i amb temps. Deu hores a la setmana
de classe. 3400 ptes. de sou i explicar història i literatura
catalanes. Si això fos a Catalunya, home feliç. Ara faig
un llibre per un editor d’Oxford, una antologia de versos
catalans, text en català, pròleg, notes i tot en anglès, naturalment. Em fa molta il·lusió, és clar.
Hem de discutir allò. La cosa només queda aplaçada.
Espero convèncer-te perquè parlo de bona fe.
Ara començo les vacances, del 18 de març al 26
d’abril! Penso anar a Irlanda i a Escòcia. Et buscaré el
castell i el príncep. Què t’estimes més? Records als d’aquí,
especialment a Mme. St. Marie des A. i a la meva companya Birulés si la veus. També als cursos. Escric ara a la
Núria.
Adéu i sincer record,
Joan Triadú
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VII
New Brighton, 4 de maig de 1949
Benvolguda M. Carme,
Que aquesta postal serveixi per a dir-te el goig que em va
fer la teva finesa. Aquí no tinc, que jo sàpiga, la probabilitat de poder-te enviar cap Moreneta. Tens, però, aquest
record de la National Gallery. Veig que encara que diguis
que no, bé coneixes algun dels meus gustos. En canvi, jo
no sé gens, si això serà del teu.
He passat tres setmanes a Londres i uns dies a Irlanda
i torno ser al cau. Penso anar a Escòcia aviat i miraré pel
teu castell amb príncep. En resum: m’ho passo molt bé.
Tant, que em sembla com si fes trampa i se m’hagi de
descobrir. Però no, no: ho aprofito. Tardanament, moltes
felicitats també.
Sincerament,
Joan
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VIII
Edimburg, 11 de juny de 1949
Per falta d’un castell t’envio un carrer de la capital d’Escòcia — diuen que el més bonic dels grans carrers del
món. Demà vaig a veure el castell de Maria Estuard... Ja
veus que he complert, i poc abans d’anar cap al sud, he
pujat a aquesta gran terra!
Records,
Joan
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IX
Barcelona, 15 de juliol de 1949
Des de Barcelona et desitjo moltes felicitats i que per
molts anys! I si ets a Das, que el trobis tan meravellós
com el pintes sempre.
Afm.,
Joan Triadú
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X
Barcelona, 24 de juliol de 1949
Benvolguda M. Carme,
Mea culpa. Però que consti que a més d’una postal
anglesa de la qual acuses rebut, te n’he enviat una altra
pel teu sant. A més, com pot testificar la persona que em
va contestar, vaig telefonar a casa teva.
En canvi tu no tens perdó. No tens perdó d’haver
anat a Cantoni abans de ser-hi jo. Tampoc no està bé que
no preguntessis per mi. Això que “sempre la mida més
prudent és callar”, és una frase que t’acabes d’inventar tu
i que no té cap validesa.
Què deus haver vist de Cantoni, penso jo. Ni sé
quant de temps t’hi vas estar! Suposo que una estona. En
una estona, ni en dues, si no es va ben acompanyat no es
veu res. Dedueixo del fet que jo no hi era, que no anaves
ben acompanyada. Cantoni té alguns altres coneixedors,
pocs. Sóc jo el que un dia o altre hi dirà la paraula definitiva. Aquell paisatge no es lliura sense més ni més al
que arriba. La impressió primera gairebé no té res a veure
amb el que ve després, quan se’l coneix i se l’estima. Tu
ho vas trobar bonic perquè véns preparada pel paisatge
de la Cerdanya i pel teu penetrant bon gust natural que
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així m’acabes de demostrar que tens.
No et vull aclaparar amb acusacions, però és una
mala jugada que anessis a Cantoni així.
Jo me n’hi vaig dimecres que ve, dia 27. Es passa per
Vic, sí. Però del tren al cotxe de línia, i això a les nou del
matí. De manera que sospito que no ens podrem veure,
si no és que et decidissis a tornar a visitar el Collsacabra.
Efectivament, un xicot estranger va venir amb una
carta per mi i jo el vaig recomanar. No és anglès, sinó
súbdit nord-americà originari de la colònia anglesa de Jamaica i actualment viu a França i ve a estudiar català. El
món és petit, la teva germana està molt ben relacionada i
tu tens quelcom de policíac a la intuïció.
No enyoro tot allò. Hi tornaré a l’octubre per un segon i darrer curs. Però no ho enyoro. Enyoro ja ara la
família, els amics, el cel i l’olor del país. A desgrat que el
meu país cada vegada ho sembla menys i en veure-ho i en
veure com està tot per contrast amb aquelles terres m’és
molt dolorós, a desgrat d’això, a casa sóc feliç i assaboreixo les estones, els dies, les setmanes, com un autèntic
tresor comptat.
Per altra banda, torno allà de gust i amb ganes. Entens la doble posició? Per a la meva carrera és a més molt
favorable. Em permet treballar molt per a mi, i això també, encara que d’un altre ordre, és un tresor.
Espero passar un mes i mig a Cantoni. Després tres
setmanes ací i cap a París altra volta. Ja sé que un dia em
miraré aquest moment amb recança perquè el veuré amb
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tota la nostàlgia que dóna el passat, el passat bonic i la
joventut.
Escolta’m, tafanera: estàs satisfeta? A veure si m’escrius o,
millor, si ens veiem.
Joan
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XI
Cantoni, 12 d’agost de 1949
Benvolguda M. Carme,
Un xic a corre-cuita, t’envio el programa de festes de
Cantoni. No té altra cosa de particular sinó el fet d’ésser
escrit com Déu mana. Això li dóna un aire menys suat
que el que tenen gairebé sempre aquests papers. Però tot
això i tot el que calgui ets tu que ho has de dir.
Vaig esperar que vindries diumenge passat, però vaig
veure que no. És llàstima perquè estant relativament tan
a prop!
Ara t’imagino a Das, satisfeta fins a dalt, plantada al
mig de l’agost, al punt més pla i ample de l’estiu. A veure
si me’n contes alguna cosa. Jo estic molt enfeinat. Primer
en coses meves que no les acabaré pas en molt de temps.
Després amb coses d’aquí dalt i d’aquests actes que fem.
Aquest any em proposo fer una xerrada pública sobre Ramon Llull i encara ho he d’acabar de preparar. A més,
ara dono classe de català, col·lectivament i per amor a tot
de jovent i quitxalla. Si això són vacances... Però sí que
ho són! Tot el que faig ho faig perquè vull. Em passa el
temps molt de pressa.
¿Has llegit Primera part de Cèlia Suñol, Cartes de
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lluny de Josep Pla, el llibre de Rondalles de Llull, Mistral
i Verdaguer, Hores angleses de Ferran Soldevila, Els ocells
amics de J. M. de Sagarra, Entre flames i altres de Ruyra,
La punyalada de M. Vayreda? Tot això es ven ara. Ja m’ho
diràs. T’agrada llegir poesia?
Joan
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XII
New Brighton, 29 de novembre de 1949
Benvolguda M. Carme,
Des del dia que vas tenir la gentilesa de fer-me els honors
des de les monges fins al tramvia, quantes coses han passat! Mirat de lluny, però, a, posem-hi, vint anys de distància, pocs fets d’aquest període de la meva vida podré
recordar en concret.
El que he fet, ha estat treballar. He estat escrivint gairebé sempre. Si aquestes coses escrites s’arriben a publicar
com espero, potser tindré sempre una referència d’aquesta tardor anglesa que ha passat tan de pressa.
No et vull atabalar explicant i detallant tot el que he
escrit. Més val que esperi, per a ensenyar-t’ho, quan estigui publicat. Aleshores em faràs una crítica i jo t’escoltaré
molt preocupat, car tu seràs públic, i d’aquell públic minoritari i exigent que fa tanta por. Jo escric, però, fonamentalment per a mi mateix. És una qüestió de necessitat, de desig i d’obstacles. Després em preocupa molt poc
ja l’obra. Potser massa poc. Si em sembla que he vençut
en la lluita, que me n’he sortit, estic molt content, amb
una sensació de plenitud de vida i de benestar, com quan
de petit sortia a jugar el dijous a la tarda després d’haver
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fet els problemes.
Quina manera de parlar tota l’estona de mi! A tu t’interessa més Anglaterra, és natural. L’he trobada tota igual,
amb una gran pau i una gran monotonia. Vaig passar per
Londres ràpidament i ja no m’he mogut de Liverpool i de
New Brighton. Ara, dissabte i diumenge seré a Oxford,
si Déu vol. Tinc ganes de fer aquest viatget. Anar en tren
per aquest país és un plaer. És com anar a dins d’una casa
confortable que va passant pel món. Després, el dijous, 8
penso sortir cap a Londres, cap a París i cap a Barcelona,
on crec que arribaré el dissabte a la tarda.
Espero que ens veurem. Fes-me quedar bé i saluda
—si pots— a Sor Sta. M. des Anges. Digues que aniré al
col·legi segurament el dilluns, 12. Saluda a la Núria i a la
Birulés si les veus.
Enyoro moltes coses, però puc treballar i això val
molt. Estic content ací —sabent que és una temporada.
O ara o al gener, et toca escriure a tu, apa.
Cordialment,
Joan Triadú
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1950
XIII
Barcelona, 30 de maig de 1950
Molt amable persona. Espero no haver-te donat massa
feina el complaure’m a enviar-me els llibres que han aterrat molt bé; m’han fet molt feliç. No sé si fa molts dies
que els has enviat, a mi m’han arribat ara... M’afanyo a
donar-te’n les gràcies...
Estem entrant en aquella època tant agradable en
què no s’ensenya res a còpia de nervis: els altres gairebé els
encomanen... Que t’ho deus estalviar, eh fill?
Quan arribis diràs algo... Quedo en deute amb tu.
M. Carme Porta
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XIV
Oxford, 14 de juny de 1950
Benvolguda M. Carme,
Estic fent fantàstics viatges i gairebé tinc enveja de mi mateix. Vinc de Londres, he anat a Stratford i sóc a Oxford.
Torno ara a Liverpool, però d’allà vaig als llacs. Després
a Bruges, Brussel·les, París i Normandia. Gràcies per la
carta. Xerraré per ràdio el dilluns 26, a les 10 menys 20.
Avisa si pots a les companyes i amics. Ja et telefonaré.
Joan
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XV
Keswick, Sant Joan del 1950
Benvolguda M. Carme,
T’envio una carta i salutació des d’aquest lloc tan bonic,
una cosa com ara la preciositat de Das, Cantoni o Ribes.
Visc en un poblet als defores d’aquí, molt menut. He
donat la volta a aquest lloc en barca.
Fins aviat.
With greetings and best wishes!
Joan
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XVI
Barcelona, 17 de juliol de 1950
Benvolguda M. Carme,
No sempre t’he d’escriure des d’aquests mons de Déu.
Torno ser a casa. Arribant, dissabte al vespre, vaig saber
que l’endemà era la Mare de Déu del Carme. No en tenia
la menor noció. Vaig telefonar-te i eres a Das. Feliç tu!
Feliç sant hagis passat —ja veus que ho he desitjat— i
que segueixis molt bé i en un esplèndid estiu.
Afectuosament,
Joan Triadú
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1951
XVII
Barcelona, 3 de setembre de 1951
Benvolguda M. Carme,
Ahir vespre vaig arribar de Cantoni i vaig trobar la teva
carta.
Ja sabia que no t’oblidaries de la teva invitació. A part
això la carta, com a carta sempre és una carta. Agraït.
Ehem!
Bé, jo no sé pas si podré venir. Espera’t i ho comprendràs. Ahir vaig arribar, com t’acabo de dir, però demà
me’n vaig cap a Santander. La teva tafaneria característica
m’obliga a dir-te que vaig allí a donar una conferència —i
això et demostrarà una vegada més que no saps amb qui
tractes— sobre literatura catalana en un curs universitari
per a professors hispànics a l’estranger. No sé exactament
quan tornaré. A més, espero el visat per a anar-me’n a
França tan bon punt torni, si el tinc. No puc esperar més
perquè com tu saps i no voldries saber, el curs tornarà [a]
començar fatalment, inexorablement el dia 2 d’octubre.
Ho veus?
Si no hagués estat això de Santander, ara, en rebre
aquesta carta que m’haurien enviat a Cantoni, t’hauria
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dit que pujava corrents.
Sabràs que no vaig passar gaire lluny d’Alp, perquè també sabràs que vaig anar a Font Romeu. Va ser una escapada per sorpresa amb uns amics que tenen cotxe i se
me’n van endur de Cantoni a Puigcerdà i l’endemà em
tornaven a Cantoni. Tenien pressa, i jo vinga mirar Alp
a veure si veia un raconet de mala mort que tingués les
casetes posades en forma de DAS (perquè això no pot ser
altra cosa que un nom a vista d’ocell), però em vaig haver
de quedar amb les ganes. Vam dormir a l’hotel del golf
i no vaig tenir cap somni especial, tot i que si hi hagués
anat pel meu compte, hauria exigit un somni especial, ja
que el dormir costa tan car. El tast de Cerdanya, entre la
pluja i el sol cara-net d’aquells primers dies d’agost, em va
provar molt, però en el sentit que esperava tornar-hi. Ara
no sé quan ho podré fer.
El Concurs de Poesia de Cantoni d’enguany va ser
una cosa sèria. Vam invitar una trentena de persones,
entre les quals alguns personatges. El públic va assaltar
materialment el local. Vam haver d’usar micròfon per als
que es quedaven a fora. El dinar, a la fonda on jo m’estic,
va ser un esdeveniment gastronòmic i literari, o sigui que
els poetes van treure el ventre de penes i van esbravar-se.
Tothom va marxar content i efusiu. Jo hi vaig tenir molta
feina i pacient, però no em sap pas greu.
La setmana passada vaig estar uns dies a la costa. Vaig
visitar el Port de la Selva, Roses i Cadaqués. Les carreteres
són un atemptat irracional, però el país és extraordinari,
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tan sensacional com es pugui somniar.
No cal pas que insisteixi: si puc, vindré. Ja t’ho anunciaré abans, és clar. Saluda la teva mare i la teva germana.
Moltes gràcies.
Fins aviat, potser...
Afectuosament,
Joan Triadú
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XVIII
Londres, 25 d’octubre de 1951
Una afectuosa salutació des de Londres. Compto arribar
el 30 o el 31. Ja et faré una explicada. Saluda, per favor, la
Carme i les altres companyes.
Fins aviat!
Joan Triadú
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1952
XIX
La Sala, 14 de juliol de 1952
Benvolguda M. Carme,
Dos dies abans del teu sant, t’envio un cordial felicitats!
Que espero que et trobarà a Das i que, per tant, no desentonarà. Quin viatge el d’aquesta postal! D’ací als masovers i amb ells a Viladrau, d’allí a Balenyà, i amunt.
L’envejo. Ja quasi sé que no hi ha dates aquesta setmana
per a venir-te a veure i conèixer la perla de la Cerdanya i
la teulada nova. Dissabte torno, ai las!, a Barcelona, fins
al 31. Ací fa fresca, hi ha ocells i altres bestioles i bosc i
llegeixo i treballo de gust. Records als teus. Bon sant!
Joan
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XX
Cantoni, 21 d’agost de 1952
Benvolguda amiga,
Aquest final de vacances, que dius tu, em prova força. La
teva postal (Das!) em va trobar a punt d’anar d’excursió cap
a la vista de Sant Romà de Sau, a Tavertet. Tot allò és molt
bonic i n’he tornat encantat, encara que no és pas el tipus de
paisatge que voldria tenir a casa.
No sé si el 29 ens veurem, però Mme. Cr. M. del Rosari
em va dir si hi podia ser aquest dia per a examinar a les tres
penjades. A part això, a primers de setembre, o sigui d’aquí
a uns deu dies penso marxar cap a Londres, via París i m’hi
passaré si puc bona part del mes. De manera que de les vacances encara en queda un bon mos.
El Concurs de Poesia ha estat, a més del novè, un èxit,
presidit pel Sr. Rector i en Riba i guanyat per la Rosa Leveroni amb el seu llibre Presència i record, que ja aparegué pel
juny, que t’agradarà i que si no el tens, te’l deixaré. Entesos?
No baixaràs tu a examinar d’això que ensenyes? O tots
o cap. Pensa-t’hi. Però em penso que t’estimes més no pensar-hi. Saps què et dic? Que tenim un altre estiu al cove,
veies. Bé, molts records a la teva mare i a la teva germana.
Afectuosament,
Joan Triadú
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XXI
Ginebra, 26 de setembre de 1952
Benvolguda M. Carme,
Sí mira, què hi vols fer! Però només hi passo tres dies.
Vaig estar-me dotze a Londres i tres a Normandia. Ara
me’n torno a París, que és la base central d’operacions i
m’hi estaré encara uns quants dies. Espero arribar just per
al fatídic sis.
Records,
Joan Triadú
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XXII
6 d’octubre de 1952
Record afectuós des del nostre venerat Monestir.
Joan Triadú
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1953
XXIII
15 de juliol de 1953
Moltes felicitats i el més afectuós record des de Londres.
Triadú
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XXIV
Cantoni, 11 d’agost de 1953
Benvolguda M. Carme,
Vaig trobar la postal teva a casa en arribar del món. Tu
ja devies rebre la meva des de St. Martí.
Et comunico que trinco trinco Mme. Sta. Clotilde
(sempre més resaré a aquesta santa quan no em surtin
els comptes) em va pagar agost i setembre, i no pas a
petició meva. Vaig veure que tu, capitalista i cauta,
no havies firmat. Per telèfon Mme. St. M. del R. em
va dir que d’horaris no sabia res encara, que se’n va a
París aviat (no per a passar de superiora a enlloc) i que
pel setembre ja ens veurem.
Vaig ser a casa la Micky i no hi era. Només vaig
passar un dia feiner a Barcelona. Vaig pujar aquí el 4,
però després vaig anar un parell de dies a La Sala de
Viladrau. Ara estic en plena preparació del Xè Concurs de Poesia i fent altres coses. Aquesta tarda per
exemple, faig de “Nano de la Patagònia” en una gresca
benèfica infantil.
Estic ple de ganes de fer l’anunciat viatge a Das. Ja
em faig fer el salvoconducte de fronteres. Digues-me
fins quan hi seràs, perquè jo he de ser ací fins a finals
d’agost. Llavors t’explicaré coses del gran viatge que
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vaig fer. Records a la teva mare i a la teva germana, que
aquell dia reia molt. Escriu.
Afm.,
Joan
He rebut una postal des de Viena de la M. R. Queraltó, per a la col·lecció de postals. Diu que hi estarà
dos mesos!
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XXV
19 d’agost de 1953
M. Carme,
Rebuda la carta. Ni rossa ni bruna sinó tot al revés. Pensava venir [a] primers de setembre, tot sol que ja sóc gran.
Un parell de dies, no abusant hospitalitat: ganes estar-hi
més, però no ho diguis.
Tota semblança individus foto amb mi, pura coincidència. Ja escriuré primer. Records!
Joan

53

XXVI
Barcelona, 3 de setembre de 1953
Benvolguda M. Carme,
Ahir vaig arribar de Cantoni per posar ordre en unes coses que si jo no hi sóc no marxen i tornar [a] fugir. Com
que aquestes feines em prendran fet i fet fins diumenge,
pensava pujar dilluns, o sigui el dia 7, sortint de Barcelona en l’exprés de Puigcerdà que surt a la una o cosa així.
Espero que amb la més amical franquesa em diràs si et
ve bé o no que jo m’hagi triat aquella data per al viatge tantes vegades ajornat. És en la confiança que faràs
això que pujaré. Encara tindràs temps d’escriure’m, en
cas contrari, o d’un telegrama. Pensa només, i ja sé que
ho penses, que dimarts és la Mare de Déu de Núria... No
tens cap compromís? Pensa també que jo, que aniré a Ribes, Pardines i, d’escapada, a Ripoll tot baixant, puc fer la
volta al revés. Les meves vacances acaben definitivament
el dia 13.
Bé, si no em dius res i no dic res, dilluns em plantaré
a Alp. Per fi veuré una cosa com tot de postals que tinc i
serà Das. En tinc ganes.
Saluda la teva mare i la teva germana.
Fins ara,
Joan
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XXVII
Pardines, 11 de setembre de 1953
Benvolguda M. Carme:
No te’n riguis: t’envio uns versos. No hi podràs donar
cap més valor que el de la sinceritat en el gest de fer-los.
Són aquests:
Veig els combs i el seu noble regalim
davallant entre pins d’un clar de serra,
i veig la Fou submergida en la terra,
inesgotable amagatall del crim.
Veig el Segre negant-se en la planura
i Sanavastre, Grus, Tartera i Alp
com fruites tendres a l’esguard i al palp,
i l’home dolç que surt de l’aigua pura.
Veig les muntanyes on l’amor no es pon
amb Das al cor clavat a la contrada
i els seus avets, campanars de l’oreig.
Ara que és nit i he perdut la mirada
se’n van els ulls cap aquell cel i veig
la Tossa a dalt adorant el teu son.
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He dit.
Bé. Des d’aquesta esplèndida vall, en un dia radiant, es
veu perfectament la Tossa.
Records a la teva mare i a la Montserrat.
Afectuosament,
Joan
P.S. Això que aquell home de la Suriguerola era “dolç”
no t’ho prenguis al peu de la lletra! Tu ves fent broma
amb els poetes!
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XXVIII
Barcelona, 16 de setembre de 1953
Benvolguda M. Carme,
Diumenge a la nit vaig tornar [a] arribar a Barcelona i
dilluns vaig anar a veure la Miquela. Està molt amoïnada
perquè té molta feina i molta calor i perquè treballa i
només cobra com si no treballés. És de témer que aquest
mal hàbit s’intenti propagar l’any que ve a la resta del
personal. La vaig mig convèncer que pugi a Das per quan
tu vas dir i espera veure’t quan baixis.
Ja veus que la meva carta, igual que la meva presència, et retreu episodis de tot un aspecte de la teva vida que
vols oblidar. Paciència.
Coses més alegres: jo a Pardines vaig tenir molt bon
temps, i d’allí a Ribes, i diumenge al matí cap a Ripoll.
Els Fudiol hi eren i a més hi havia un amic meu, en Joan
Ainaud. Vaig quedar-m’hi a dinar, en disputa amb uns
cosins que em guardaven la maleta, i vaig conèixer tota
la família, amb una senyora molt trempada i unes obres
d’art de filles molt posadetes. La gran s’assembla a algun
dels seus dibuixos i és molt discreta i calla molt, la qual
cosa tothom sap que és una gran virtut. Coincidírem
amb el seu pare en la importància de l’école ménagère i a
desconfiar de canelons i de plats confusionaris. Dit això
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va resultar que canelons hi havia per dinar i vaig fer els
equilibris verbals que la vida m’ha ensenyat a fer i que
substitueixen els saltets i les reverències que els homes
de la cort feien el XVIII, per sortir del pas. Però van ser
bons. Ara que no eren pas fets per les filles. Vaig estar-hi
fins al vespre i va ser molt agradable.
En un establiment del veïnat dedicat a expendre productes del porc (pobret!), la meva mare hi ha trobat una
senyora que puja sovint a Das i us coneix. Utilitzant ella
les meves fonts d’informació, tenen ambdues unes gratíssimes converses mentre clients que no estiuegen s’esperen. Sembla que ara menjarem porc cada dia a casa.
Caigudes tempestes terribles. Cada dia, però, hi ha
menys aigua a l’aixeta. Tampoc no hi ha llum a les cases,
els dies fixats. Calor regular, restringida. Caldria fer l’auca
corresponent. T’envejo. Aprofita-ho bé. En tinc un gran
record.
Saluda la teva mare de part meva, com una nena ben
educada.
Afm.,
Joan
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1954
XXIX
Cantoni, 9 d’agost de 1954
Volguda M. Carme,
Això és l’estiu, sí senyor. El 9 d’agost! Quina calma i esbargiment i núvols que no fan res! Bé, jo estic enfeinadíssim i no em moc de la taula de treball, però és a l’aire
lliure. El 15 hi ha el Concurs. El 17 baixo i el 18, si Déu
vol, marxem a París. Tornarem a primers de setembre.
He d’anar a Vic, potser a Pardines, novament a Cantoni,
què sé jo... Com va? Records a la mare i a la Montserrat.
Joan
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XXX
31 d’agost de 1954
Amb els més afectuosos records. Estic fent un excel·lent
viatge. Avui fa sol!
Joan
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XXXI
Can-Toni, 16 de setembre de 1954
Benvolguda M. Carme,
Com ja suposaràs, a aquestes altures el fet que t’escrigui vol dir que em quedo sense la visita anual a Das.
Sóc novament a Can-Toni, des de diumenge i tinc el
propòsit d’allargar-hi tant com pugui. De gust hauria
fet la volta pel Pirineu, com aquella de l’any passat de
tan bon record, però arribant ara a Barcelona després
del viatge gros m’he trobat amb tanta feina endarrerida que no he tingut més remei que córrer al refugi del
Collsacabra per a posar una mica les coses a to.
A casa vaig trobar una postal teva i tu en devies rebre una de meva des de Londres. Aquest estiu ha estat
coix, per culpa d’aquell terrible final de curs i la feina
es va anar allargant gairebé tot el juliol. Per fi vaig anar
uns dies a Viladrau, del 16 al 20, i vaig marxar cap a
Ribes amb un amic escolapi que hi té la família i que
desitjava, com jo, passar uns dies junts. Hi vaig estar
dos dies només i vam anar a Pardines. El dissabte, 31
pujava a Cantoni. Però altra vegada després del Concurs de Poesia, que tingué lloc el 15, tornava [a] marxar, i el 18 sortíem el pare i jo cap a París. Vam arribar,
com havíem previst, el dia 5. He passat una setmana
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a Barcelona, patint calor i evitant compromisos. No
cal dir que no vaig deixar-me veure pels col·legis ni
pels seus voltants. Vaig fer els encàrrecs del viatge, vaig
deixar les meves coses a punt, i cap aquí.
Estic desolat de pensar que ja tenim el nou curs a
sobre. No sé res d’horaris ni d’hores i no hi vull pensar.
Els exàmens de setembre em fan una por indescriptible i faré veure que no sé on sóc.
Ara tinc una feina molt curiosa, que afortunadament la puc fer des d’ací. No sé si durarà gaire. Un
amic meu, potser ja t’ho vaig dir, ha aconseguit fer
una emissió de propaganda a base de les famoses i un
bon xic carrinclones “Pàgines viscudes”, i em va encarregar la necessària adaptació radiofònica. Com que
fan cinc emissions cada setmana, no es pot parar, però
no em dóna gaire feina i és força ben pagat. Això si
durés, em permetria estalviar-me de fer algunes classes particulars força enutjoses. Almenys aquest treball
és força interessant. La resta dels temps la passo fent
algun article i sobretot donant una empenta més al
material per al llibret del Collsacabra.
El viatge va anar molt bé. Al meu pare li va agradar
molt París, encara que tot ho comparava amb Barcelona. Llàstima que havent deixat la mare sola no estàvem del tot tranquils i per a ella fou una mica pesat.
Jo com a cosa nova només vaig visitar Chartres, que té
una catedral de primer ordre, i vaig assistir al casament
Trias-Trueta a Oxford, que també fou una experiència
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molt agradable. Ja t’ho explicaré.
Esteu bé? Avui no es veu un núvol, del Montseny
al Pedraforca. Records a la mare i a la Montserrat.
Afm.,
Joan
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1961
XXXII
Barcelona, 6 d’abril de 1961
Benvolguda Carme,
Què podem dir-te i dir-vos? Només la vostra fe, la vostra
formació espiritual i l’amor que ha regnat en la vostra
vida poden donar-vos força en aquests moments.
Sàpigues que estem amb vosaltres, encara que això
sigui tan poca cosa, pràcticament res. Vaig ser a Lleida fa
un mes, a donar una conferència. No sé si vaig conèixer
el germà que ploreu. En tot cas sé que hi vaig pensar, i ara
hi penso, hi pensem molt més.
Digues a la teva mare i a la Montserrat com les acompanyem. Tu ja ho saps.
Teus,
Joan i Pilar Triadú
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1979
XXXIII
Barcelona, 5 de juliol de 1979
Benvolguts Joan i Pilar,
De cor us felicitem pel casament de la vostra filla M.
Teresa. Déu faci que això sigui sempre per a tots vosaltres
motiu de joia i felicitat.
M. Montserrat Porta i Escayola
M. Carme Porta i Escayola
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1991
XXXIV
Barcelona, gener de 1991
Estimat Joan, amic,
Estic molt contenta que d’una manera pública se’t
digui «Gràcies, ho has fet molt bé». M’agrada constatar
que no sóc sola a pensar-ho i estic molt d’acord amb el
que escriu avui diumenge en Josep M. Espinàs al diari
Avui. Val la pena que es manifestin els sentiments quan
les persones estan ací i encara tenen empenta per seguir.
Per molts anys! I bons!
Carme Porta
Quan ens vàrem conèixer érem molt joves! Jo ara en tinc
75!
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1994
XXXV
5 de gener de 1994
Hem sabut, benvolguda Carme, la mort de la teva germana Montserrat, que Déu tingui a la glòria, com ella
tant i tant ha merescut. Te’n donem el condol de tot cor.
Joan i Pilar
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XXXVI
Barcelona, 10 de gener de 1994
Benvolguts Joan Triadú i esposa,
He rebut les vostres paraules de condol. Gràcies. Han
sigut molts anys (3!) molt difícils. La Montserrat mentre
va tenir el cap clar, molt serenament desitjava la mort
(a.c.s.).
He seguit una mica per la premsa els actes de reconeixement de la feina feta per tu, Joan, sobretot durant
els anys molt difícils. De veritat que em complau que
puguis veure que es valora el que has fet. Que per molts
anys amb pau i salut puguis seguir.
A tu i a tots els teus us desitjo el millor...
M. Carme Porta i Escayola
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2001
XXXVII
Barcelona, 2 d’agost de 2001
Aquests darrers dies he seguit a través dels diaris la celebració dels teus 80! M’agrada saber que els més joves et
valoren com et mereixes.
Una forta abraçada a tu i a la teva muller!
M. Carme Porta i Escayola
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XXXVIII
Cantonigròs, 8 d’agost de 2001
Benvolguda amiga,
He tingut una alegria en rebre la teva bonica postal i
tenir notícies teves. Gràcies per la felicitació i pel que em
dius. Som els mateixos, oi? Els anys passen però no ens
poden canviar. Per això Das és sempre tan verd! Més que
el Collsacabra, una mica aspre.
La Pilar, molt limitada per la visió i per tot, et saluda
també i tots dos t’enviem una afectuosa abraçada.
Joan Triadú
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XXXIX
[Sense data]
Joan l’invisible! Hola a tu i a la Pilar.
Us agrairem que quan sapigueu que pensen fer-ne alguna
de les seves, els de l’Agrupació Dramàtica, ens ho aviseu o
per correu interior del col·legi o per telèfon..., recordant
que l’any passat a casa acostumaven a arribar, els avisos
de l’Agrupació, amb poc retràs..., però més tard del que
calia..., generalment el dia de la funció o el següent.
Se us saluda molt cordialment,
M. Carme Porta

71

72

