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Distingit compatríci:
Ja fa uns quants mesos l'amic Clavell em va comuni-

car que havia rebut una carta vostra en la qual 1i demanaveu que em saludás
de part vostra. A part la il.lusió que em va fer rebre una salutació del
poeta más gran deIs Pa~sos Catalana i, segurament1 del catala más de pedra
picada, em rosegava la intriga de saber si encara m recordaveu d'aquell cop,
ara deu fer disset o divui t any s , en qu~ ue f'ér-emuna ví.sdta a.casa vostra
amb una aItres amias comuns-

sx«, f'onamen taImen t , volía felicitar-vos pel Premi
d'HonoE de les Lletres Catalanes i sobretot per l'extraordinari gest patrio-
tic de destinar l' Í!:lportelel prerni al' ens eny a en t de la llengua. Una acti-
tud com la vostra, no ho dubteu, ens reconforta ala qui, ma.Lgrat d 'aLguna ......
moments de deféillen9a, :nantenim unainsuburnabIe €spel'an9a.

Fa mo Lt s poc s d.í.eshem tingut l'avinentesa d'asaa-
bentar-nos d'w1 nou acte de salvatgisme de part de la hidra qua aSbola la
nostra terra en aplicar una penyora de duas centes miJ. passetes als intal-
lectuala que intógraren al BamBmsmmidels Jocs d'enguany. Nosaltres hem en-
viat una comunicació ala mitjan:J do comuníc3.ció del1.uncian-tel fet, pero no
Xl f e.aper-emgrD.l'lcosa per ta.l com els úní.ca esdeveníments que atrauen l'a.ten-
ció deIs organs d'expredsió són els de sang i f'etge.

I • " ..L any pas8at~ ~ enguany tamba varero est
de vós amb aques t ::11tra ca Gala. f Ld.eI que 0S J.-taimo:L1,q i va far s
veu d.el nostre Ii0bl0 engrillonat per aquestes terres.

'"A les acaballes de l'any , ens d.isposem, con, \8ícif 9
\

afer roJolar de nou la roca cap al cim de la muntany en el cura de f a!fY
que encetarem. 1 en aque sts momerrta he volgut dir vos gracies, balvilO:r
Bspr-Lu pel vostre exemp Le I Rebou una saLucac Ló ben af ctuo sa del vo atrr in-
condicional
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