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Estimat Pere:

, Iper acompanyar
- potser sortb·a,

Tinc la teya ll'etra del 31 d r agost o Recordo Que $ll la meva
a carta ahtel~ior, .més"· que carta .fo;'en ~ns' mots a~res'"s~ts Q'l?-evaig aelre"ar-te

copia del prole¡;r a l f antología La luz en el ylj.nCJ,..u~,_Que
. ~ .'"

pel desembre, segons m'ha dit la-noia de l'~xpresate, Que
. ,

dirigeix 11 edí torial. En realitat, potser~ la veritable lletraera el
1

1ií'oleg, lletra, és ol.ar-, més en el senti t de "comunácacd.ó" Que,de "corrte e-
taeióH ..

,

'IÑO em facis carrecs"si darrerament he desates una mica el
:dialeg epi at olar , -Tu també has paaaa t par- aQuestss' desasmes o En In meva eir-

cum\ancia actual, la veri tat "és: que 'pass'o 'una temporada de tensions par cul-

pa, més Que res, de la feína, "variada i' e¡¡¡¡:éasslva.o'Ha de fer (jo, L'he comen-
, . . I~

yat) un diccionarí elassic de 10500' pagines, un ~~ de· Literatura Espa-

nyoLa (en col.laboración ,ambMamieL Duran) per a un editor de Nova York,

biografies per a Los Forjadores,. del Grijalbo, rebra gent (ahir em va caure,

de Fran9a, el poet~ negre Damas) Que et plau o tfemprenya, pero Que s~mpre
et roba temps, i peti tes lla:lízeries Que no val La pena de registrar .. A més ,

cada se tmana anem a Quinta Adils., on m'és difícil treballar, perQue no pue
traslladar-m1hi amb la maquina d'esoriure, diccionaris, llibres? eteO? i
pez-que la fa sc í nacá ó del 110c em fa més abocar a f'or-a Que "a d.ína" ..

Demá arriba la meva cunyada Irene. No sé si portara a la maleta L' ombr.~
Que li 'vares donar per a mi. Era aembLa reoordax Que en una 1letra al seu
maz-í t , el J'oz-d.í, de í a Que L'haví.a tramesa per correu .. Pero no nt ea+í c masaa

segur, perQue parluva també Que havia comprat un exemplar de les CroniQues,

misteriosament desaparegudes, oom saps, de la meya biblioteca. Tinc sospites

Que me'l va "pñca.r" un jueu bar-but i lingUista, amí.c del Roge"!'. Jo, fa aLgunes

aet.manea, et vaág enviar Adán Ne~ .. ~AHas rebut ja? Comerica , l' obra, amb un
indefectibleassaig-proleg sobre eLs poetes de la('négritude".

L'únic luxemburgués Que tens no va morir com un pollet en un hotel. Així

Que li va passar c~v!~~~eta, va venir a veure'm, i jo vaig satisfer la seva
tafaheria li ter~r~i t de la nos tra eambra-estudi en un aparador de les

mev~s obres. Tine una mica la idea QUe~lhOme,a part de les sevas activltats
periodístiQues, va a la ca~a de "merlots blancsH susceptibles d'ésser conver~
tits en best-sellers aLemanys , Jo, en aque st sentit, pobre de mi, tinc +an poc---.. __. - .

ele IImerlotllt LIheme va exuminar detingudament cada scun deLs 111br es beatamerrt
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exposa t s sobre el meu llit (i de L' ánna , ep~) i, final~-\!-~teg:gd~mnmfiad.~r

pe;r Quetz!:l.~~Q, que. 1i V-éÜ'g'd.adicar. No eree que pa aaí, res arnb el poema.

No sé per que hauria d'interessar m s als editors alemanys Clueals cntalans,
als Cluals interessa ben poc~

No has vist ¡nés al, Ribera? Fa. setmane s que li dee carta. Avui o demá 1i,

escriuré e J'a w, rebre també Ecce Horno, i n' esta' errtu aí.asmat .. DIenpá del. ' , . ' , ._, (

proleg a La luz, no he fet res~'La llan9adora.d'or del meu'teler interior,

sflenciosa i ru t í.Lant , va f'errt ~a seva , sovint ',áense adonaz--me ' n, pero
la pe ca no es veu , No sé si en alguna de les meve s dar-r-er-e s lletres et par-

.. - .1, ,
la~ de,la idea d'escriure un llarg~poema ba~at en'l~ figura' del capita

Ahab, de MobyDick. Fa un par~ll de mesas, brotaren ~lsprimers versos,
_pero no he pogut se,guir~ Tine-la visió de l'anim¡¡¡, de Ahab entrant a la Me-
di terrania, que descobreix, meravs1lada ••• »To:sera, aqueste" una manera
meva de tornax-n±, al meu mar .... ?Estie cercant-me noue rcanri.nn auris?, . e

Somnia.nt, cr-earrt , Pere ,no ¡9-i~s.~ge.t: sempre?
, Rep una .f'or+a abz-acada d-eL teu
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