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Benvolgut amic,
ja fa un temps que estava en deute amb vós,

doncs volia donar-vos les gracies per la gentilesa que vau tenir
de dedicar-me els llibres que em va dur l'amic Joan Creixell, en
la breu visita que ens va fer juntament amb un altre amic de
molts anys, l'Albert Manent.

Com és natural, no he tingut pas temps de llegir-los, els
llibres, pero els tinc al' abast de la má i ja els he anat
fullejant, sobretot El president Terradellas en els seus textos,
textos, per cert, que jo mateix havia tingut ocasió de llegir een
alguns casos, ja que eren cartes que circulaven per aquests móns
de la dí.áapor-ei que ens omplien d "indignació, quan vé í.em que
denunciava de col-laboracionistes del regim franquista aLgune
escriptors o personalitats de pedra picada.

També penso que el seu retorn a casa nostra com a president
de la Generali tat va ser nefast per als Parsos Catalans. El
moment actual n 'és una conee-aüénc í.e i aixrl.ens van les coses.
Penso, sobretot, en la situació de la llengua al carrer i també -
-perque em toca de mol t a prop-- de la publicació de llibres en
la nostra llengua. Algunes editorials, com ara EDRASA i EUMO de
Vic, per exemple, han congelat les col-Ieccions que publicaven en
catala. Columna, que és una de les que publicava amb més empenta,
també ha alentit el ritme d'edició, sobretot el de traduccions.
gs per aixo que en aquests moments em veig obligat a recórrer a
editorials que publiquen en cae t.e Ll á , perque 1'única editorial
que continua donant-me feina és Ed.62, pero no pas tota la que jo
puc fer, dedicant-m'hi, com m'hi dedico, per completo

Bé, m'he embalat cap a una direcció que potser no s'esqueia
d "emprendre en aquest moment, pero el cas és que estic forca
angoixat davant la possibilitat de quedar-me sense feina, ja que
a la meya edat no puc ni intentar de buscar una altra activitat,
perque ningú no et vol.

Repeteixo, doncs, les gracies i, amb una salutació especial
per a l'amic Joan, rebeu una cordial abracada amb la més sincera
admiració per la vostra persona.

Jordi Arbones


