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Estima t ami e,,:

Fou una,grata. sorpresa rebre la teYa traduccf é deLs poemes de Ka-
vafis amb l1na gentil dedicatoria. Suposo que t'ho devia d-emanar l'amic Sisquella
de l' Ayma., 0'1,? O ,.com va ser?

Aquest llibre 1 el d 'en R1ba ela Vate; demanar perque en Lawr,ence
Durrell a ~ en reprodueix unes traduccions lliures fetes per e11, ~ jo vaig
creure més ad1ent substituir-les pera1guna traaucc1ó solvent al eatala. que no
pas,fer~ne 'Unaversió de l'anglesa. Hi havia algun poema deIs que traduí en
Ri~a. i algun deIs que tradu1res tu, 'i a1xí he vaig fer oonstar en una. nota al
pe, de pagina.

\ Hauria volgut escriure't abans, pero tot just fa l1ns dies en Sis-
que~ta em contesta enviant-me aquesta adre9a de la universitat" on, segons que
he v1st á: la so'Lapa del 11'lbre, hi fas de pro'essor de fi>10sof1a grega. Jo tinc
una filIa de 19 anys, que enraona catala i l'escriu for9a correctament, i esta
cureant tercer any de filosofia a la Univers1tat de,li:i.f>lata, capital de la pro-
vinoia de Buenos Airea. Qui et diu que un dia no te l'envio perque curei\a Bar-
celona, eh? Poteer podríem aconeeguir-li una beca, oi? n)(,ilauradament"éS\ipos-
a1.,bleque ella no en volgués saber res, perque ja té una mica de "novñ o" 1. no
hi'ha qu~ 1 'arranqui d'ao:L. Ara seriosament: aquesta 'és la causa.qua no ens
dei:x:aretornar al terrer, car fóra lnjust arrosaegar-la'per la for9a, no jet sem-
bia? Dis~inta és l'actitud del noi, que té 16 anys, el qual partiria dem~ ma-
te1x.Ell, perd~ s'ha v0lcat oap a una altra disciplinaa fa tércer any a l'es-
oola tecnlea 1 és un enamorat de la física.- \
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'Veig que 's nat a Ri>poll, olutat que vaig visitar cap alla. als
anys 50. quan. feia de oorredor per a una firma de materials electrics, per bé
que més, ~m de,dicava a vol tar pels claustres de les catedrals deIs tndrets on
anava a raure i a encauar-me a les biblloteques, que no pas a yendre. Apf\rt el
record q,ue ~ervo del me gnífic monesti,r r-omankc de R1poll, no podré oblidar mai
la vedel.\laaab pasols que servien en un hotel que no sé si no es deia "bJilropa".

,¡ r '

/ " Tamb~ velg que el teu afany pel grec t 'ha m.enat a visl tar Gkecia
dive1;'~j{svegadee , Com t 'enveje! .
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ISi tot va bé, espero ~oder fer un viatge cap a Catalunya ~~. imers
'"".de 1 'any vlnent i, .siaix:o és possible, em plauria mol t de cone1xer-tep~rs'~

nalment, desig que comparteix: la meYa muller. Ja m 'enviaras , dones, la teYa -,
adre9a partioular.

Haig de felicitar-te pellproleg a la traduociód'en. Riba
de Kavafis i, SObretot, per la teYa propia versió deIs'que ell

Aquesta carta ha sortir una'mica deaba ll.est.ada , pero bé calia
fer una plica de,coneixen9a, oi? Rep una ferma eneaixada del teu
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