
Universitat Autónoma de Barcelona
.Bernal, 15 d 'agost de 4teca d'Humanitats

Sr. Xavier Benguerel
Bc¡.rcelona
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Oportunament vaig rebrela vostra carta del 21 da maig, pero tot just
divendres passat m'arri.ba aorra de plat..,juntament amb l'ex:amplar de les M,emoríes
par al senyor Nadal. Par aixo no us he- escrit abans, oar no m'afigurava que els lli-
bres trigarien tant a arribar. Dissabte a la tarda mateix, vaig veure en Nadal al lo-
cal d 'Obra. Cultural Catalana i li vaig lliurar el vostre llibre. En Nadal no és un
home expressiu, pero us puc assegurar'que la vostra dedicatoria el colp! i assuauja
l'amarguesa que congriaper causa de,la'mort de la revista i, potser más que res, per
la indiferencia amb que molts l'han aco~lida. Suposo que us escriura. Particularment
penso que vau tenir una bona pensada d.•:expressar-li els vostres sentiments de. la manera

,i;tueho heu fet. "',¡! .

Sóc jo qui us ha d'agraj.r lagentilesa que heu tingut en enviar-me el
vostre llibre, Gorra d.e plato L'he devorat sense ds txar=ne una engruna , Heu creat, al
meu veure, unpersonatge d'a uests quej moltde tant en tant, s'instal.len a l'ambit
de la literatura: per a fer-s'hi eterns ..-En Fep és un personatge d'antologia, en un moto
Ij'altra banda, .oem aquell qui no vol, heu anat farcint el llibre d'una serie,de conno-
tacionsfilosof'iques, politiques j¡ Bocj¡a,ls,pero sobre .tot sthi respira .una gran huma-
liitat. J:nsa dir, pensc que a través q.e fes ref'lexions d'aquest home senzill, que al-
guna - no sé si tots- voldríem ser i segurament només ens hi assemblem en allo que .t~
de servil, 'luan ens toca d tajupir el 110m davan~ 1"amo, heu poaat de relleu quins siSn
els autentics valors de la vida: les petites'coses que la natura ens brinda cada día
(aquesta núvols, un pomell de clavella; un gos famolenc •••), una mica de temps per
embadali:llMr-nos eont emp'Iant.-dee i una mica d 'amor, pero per damunt de tot, la lli ber-
tat, sense la qual tates les altres 00ses ens són escamotejades i ene n'alienem per
la fOl~~a.·1 --totaaxc narrat com he faria un home com en Pep •.••aí.xo és un dir, cal' ja
sabem l'esfor,. que exigeix adoptar aQuest to aparentment senzill: cal ser, ni 'más ni
níenys, un gran escriptor, coro ho -s¿u vós. Consti que no és un afalac gratuit, sinó
l"expressió sincera d'una persona que \lS admira d'en99. que coment;a de llegir eIl:la s-e-
va llengua, als quinze o setza anys, quan va haver d'estuc!iar-np. la gramatica t~t sol,
cap alla a l'any 44 o-45~ •• T&nt de bó es concreti aquest viatge yostre cap aXila
ben aviat. Com mlagradaria a mi també de fer la vostra. coneixen~a!! Si és possible"
aviseu-me amb temps les dates i així podríem organitzar una :rerrada, una conferencia
o el que fos a Obra, també.

Ua agrairé que em digueu si ja ha sortit ~quest llibre que m'anuncieu
sobre La Fontaine i altres, que us publica l'Editorial Selecta. 1 m'alegra Veure que
eontinueu treballant i f'ent projectes ; em sembla que és la manera de ser. si no per-
durablementa vivent, sí permanentrnent jove. Que me'n dieu?

Vaig enviar-vos un exemplar del meu llibret sobre el teatre catala de
pQstguerra. Ja em direu si l'hau rebute

Espero les vostres noticies i que m'anuncieu la vo~tra vinguda. Men-
trestant rebeu una abra9ada del vostre amic

Jordi Arbones


