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Estimat amic:
Els anys van passant. El trafec de la diaria

tasca nO'ens dóna ni ocasió de canviar algunes paraules. Men-
trestant, no sé si tu hauras tingut tampoc temps de veure cap
de les ~eves inQuietuds - diguem-me literaries - que en catala
hah sor~it durant aquest temps a la ~evista CAVALL FORT, en~
qual i en el seu número 52 va acabar~se la meva serie CMflNS
DE ]¡'UNIVERS, que vam 1;ancar amb 1L1'l deIs numerosos dibuixos
q~e em deixa fets la meva filIa abans de fugir d'aquest pobre
mon.

És el meu pet~,homenatge pÚblic que li'he pogut ren-
dir. Aquest i el de reflectir, en tota la serie, les seves ma-
teixes inquietuds quan parlavem de l'espai. Aquest espai que,
referit a mi, ha ~ngut ocupant un bon nombre de croni~ues en
els diaris, lliurades '1J-erJuli Manegat, per -Joe ep EauLí, l'er
Marius Lleget, per Ll~is Marsillach, per Gomez Caton i per
Rafael Gay de Montella~ entre d'altres que no han arribat al
meu coneixement directe. Tot com a conseqüencia del meu llibre
castella EL DERECHO M~TE LA CONQUISTA DEL ESPACIO que fou de-
clarat d'utilitat per l'Exercit de l'Aire Espanyo L, Les meves
altres coses, també han aparegut en castella, a la revista
ALGO, i pots ben crevx~ que si tant m'he apassionat en les
materies de l'espai és perque suposo que ella hi és, en algun
lloc que no podrem mai assolir mentre visquem.

Tu vares dir-me un dia, que deixés reposar el meu lli-
bre MO~ ••L VIURE. Hp_he_fe..i,i després ,del temps l'he reno-

Ivellat, n'he eliminat algunes histories i n'hi he afegit al-
gunes d'altres. 1 moltes han quedat fora del llibre, dormint
en les meves carpetes, sense saber per part meva si la selec-
ció que finalment hauré fet sera la més equilibrada o no. 1,
de tota manera, he fet una separació en dues parts, segons
els motius del llibre.~ Una primera part més llarga i una segon
de més curta, aquesta ~arrera més íntima pero. 1 d'aquesta ma-
teixa manera he titulat l'obra amb el nom de DUES PARTS, i com
a tal m'atreveixo a presentar-lo al VICTOR CAT.ALA d'enguany,
i així penso entregar-lo a la Cas~ del Llibre la setmana prop-
vinent.

Altra vegada, d~ncs, tu i els teus companys de jurat,



tindreu la paraul~.
Espero que totes les teves coses vagin bé i que

frueixis de pau i prosperi tat un cop tornat a casa i després
de tants d'anys d'absencia.

Talllbéhe acabat un llibre d ' aaaad g, titulat DE LA
TERRA A L'INFINIT, pero que sincerament no se si presentare a
l'IXART o bé al CIUTAT DE BARCELONA, o béel passaré directa-
ment a editor, ja que l'asaaig és potser massa especial per a
premis que es fonamenten ~ assaigs classics •• Perque el meu
a~saig, és, naturalment, sobre coses de l'espai i de l'astro-nautica actual o futura.

En Pedrolo.em té dit que si ho vull, em presentara
a en Castel+et, que jo no conec personalment, a fi d'estudiar
si e~cai~.!J:ri.a.e1'1les" seves ?ub~icac~0ru:'.);1;0 '. Xl~.J;'~ .§.k~n~dit3l~ despres, potseJY .el'1.,earáit~.eglre el pa Jor c9f1j:.. O cap , lOO
se. ",.' ':'~~l'í, . . i/> " ../.
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