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Estimat CaLder-s 1

H¡e.eaperat alguns dies a contestar la t eva lletra del 12,
perque, en f'er+ho, volia poder-te donar la meva nova adre~ao .Pero fins ahir
no em fou possible resoldre definitivament l'afer de fa nostra estada al eamp
durant els tres o quatre mesos vinents.I vaig tenir la sDrt de resoldre-ho d'una
manera immillora.ble. Des de dimecres de la setma.na ... que ve viurero en up
"cot tage ti de fusta ~ dins d 'un bosc de "mapl es" (aurons, per di:r;'-t' ho en el nostre
bell mediterranesc), a cent me-tt.~esd 'un lIae de deb6 i tindrem per- &nics <. ve:tns
la gent de la "far-m" que ens ha llogat la caseta. No et pots imaginar un 110c
más tranquil i més bell, en una regi6 de llacs ~ i pujols boscosos situada
a NewJersey, a unes tres hores de Nova Iork en tren. Després d'haver corregut
el risc de quedar"'nos al Iloc,de Brooklyn on hem viscut aquest mes de maig,
estem qua no 11iveiem d 'alegria. . .

No, homs, no t'ha de saber greu haver+me dit el'iique em dl us
sobre l'elf. Ja saps qus no m'agrada la llagoteria, i, per aLtra 'banda, és exac-
tament. el que en penso jo. Velf .és petit al costat de les, f'iguBes de Jl:I8.rsiasi
Adila. La eiutat més gegantina d"aquesf mén , per parad oxa, m'ha donat , fins
ara, l'ésser más,petit de la meva poesia, amb "una visi6 i una música peculiars
i insospitadese Trobo qUe esta bé que sigui aix!. Jo no hi puc res contra la me-
va poesí.as ve i se1n V!3;~ i jo, pobre de mi:, haí.g de restar sol, esperant la
nova represa. No podem estar-nos-en; pero els poemes no s'haurien do comparar,
per-qué cadascun t.é, una vida i' una dimensi6 propies, i, en darrer terme, el que
compta és l'obra completa, el cicle acabat. jm Dintre la meva obra, joveig
l'elf eom un poema de transici6, i en aquest sentit era inevitable. Ara estic
treballant en una obra -.m~ que, en la i1levaprosa, equivaldra, si poL cam
no m'estavello, a allo que IIMarsias i Adila"'i. r epre sent a en la meva poesia. Es
traet'a de reaetuali tzar 1'Odissea, la f'igura d 'Ulisses. Aixo és molt 9l:l,;i!ml dir_di.r
pero per econsoguí.r fer-Jile una obra dLautentica eraaci6 no cal pas que . I •

que significa' F..e,igde donar -el ~ "Odisseu". Hi treballo amb empenta· exp aqua
i amb joia. Tu en coneáxes al lluc inicial, "Nausica", que ha estat completada ja
amb "Calipso" i tI.Pen@lope";j. formen, juntes, les tres imatges de l'altar major
del temple que encara no eA~steix. La setmana passada vaig eseriur la mort de
Laer.tes, ara estie treballant en el gos "Argos" i, immediatament, seguiré amo
la figura d./~ "Euriclea",. la vella serventa e Deaprés vindra PoLí.f ,
Circe, les Sirenes, la parsonalitzaci6 deIs elements, el foe, l'aire, l~ mar, etc.
La fidelitat als grees hi sera, eom en Marsias, només en les arrels profundes,perq~e
'~ vull fer Ulisses tan m~ oomM~rsias. o e i tan antic "

La d'en Terrades, realment, és una noticia sensacional. ncara no
en+ene e ".s"ho deuen haver fet per a amurrbegar una quantitat tan impressionant
de pesos. Fero sóc eseeptie sobra la qualitat del que pugui escriure ara que s'ha
"retiraJell• Aixo de:primer fer diners i després eseriure és una mala cosa. L'es-
criure, quan hi ha un missatge a donar, és primertfJ«tot. No cree en Ia litera-
tura deLs jubilats, oomno .c.r..ec-e-u-e-'tspin.tors del dLumanga, Pero en 'I'er-ra dea
no era,in;o'és, un comerciante .Per a ell, comper a tot artista, la vida no té
santit sense consciencia de creaoi6. O es viu per a Déu o es viu per al Cesare

Ahir vaig r ebre de Barcelona, per avi6, la revista "0ccident'¡,
que no és nItra Cosa qu "Antologia 11 sota un neu format; un altre· t!tol i més
garbellada de text.-,S'hi pub1.ica el msu ''Requiero'' i 1testudi sobre la meva poe a
que va escriure en_Ribera l'any passaf i que un dia, erosembLa, et vaig donar a
llegir. M'ha fet molta il.lusi6 venre-ho. En Ribera emdiu que IfOdisseu~~(Nausica,
.Penelope i Calipso) es representara a Barcelona la tardor vinent, i que ja estan
assajant els papers. Ho faran al jard{,molt gran,d'un amic seu. Calipso sera
encamada per la meva traductora' al italla, Adele Faccio, i Penelope per la Ma.
Dolors Orriols. Quina rabia fara esser~ne tan lluny!

Ara va per a la Rosa. Ens dius, osa, que la teva maternitat és
.(
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inquieta. La teva inquietud-, comparada amb la de la senyora Garo
vint anys, no és res. Aquesta pobre signora sfba ~ passat la , con-
tava un die. mig en cale.bres, mí.g en anglas, smb un fill a rilmIr_ tUl1ltillddtttedeBarcelona
~1 ven+re i un altre a~afat d.e la ma. Amb avor-t sment s i tot¡ nIUbijab;ku~manitats
ce.torze. Ja sé qUe a~xo no és un consol, pero ~ense., pensa en la pobre jamm
Garofale. i e'lí serrt í.r as V11 xic reconfortada. Amen.

Odisseiques abre.~ades

Apunta le. nOVa_e.dre~a:

c/o. V. E•.·-Jump s: ;';
Nevnon, N~if..:
R.D. '1'
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