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Estimat amio:
Quan vaig llegir al diarif en un telegrama d'agencia, que us havien ator-

gat el prem1 nPlanetat~, us haig de confessar que no vaig comprendre com era que havíeu
concorregut a aque1x premi, car em constava que no escrivíeu en castella la vostra obra
decreaci6. En aquest retall que us adjunto (he pensat que us agradaria de ten1r-lo),
he v1st, és clar, que la vostra novel.la premiada tou escrita originariament en la nos-
tra llengua. Per bé que, tot i a1xo, encara no/aoabo de veure per que la vau presentar
a aqueix premi, suposo que tindríeu els vostres motius per ter-ho. Sigui com sigui,
dones, us felicito de tot coro

L'aparici6 de la notioia del vostre premi ha coinoidit amb la publicaci6
a la revista deLs diumenges del diari "La Nac16nli d 'un article aparegut a "L 'Europeo"
sobre les tlnacions proh1bldesll, en el qual hom parla també de Catalunya en uns termes
que s6n una autenaioa denuncia de la nostra situac16 actual i de les oauses i oausants
d'aquesta situacló. O sigu~ que, aquests darrara dies, hem eetat objeote de l'atenci6
públioa deIs habitants d'aquest país.

'Osagraeixo les vostree oonsideracions amb motiu d 'haver l'e'butel meu 111-
bre, víctima també de l'atac d'un d'aquests garbe11adors daIs qn.als parleu, les inveo-
tives del qual vaig rebatre en una earta~apareguda al I/Serra d'Or" de setembre. En can-
vi he rebut cartes (la vostra n'és una) en les qu.als hom (Triadú, Pedrolo, Xav1er Raa.u,
Espriu, Manent i d'altres) s'han mostrat molt más generosos 1 han oompensa't amb llurs
motsl'ainarguesa momentania que em causa el'libel del senyor lIelendriJs.

Aquest vostre llibre, sort1ra també en oatala? Esperant poder 11eg1r-l0
ban aviat en la nostra "maltraetada lle.ngua·',repeteuo la meva telicitaoi6 i us saludo
amb una cordial abra9ada mentre espero donar-vos-la personalmente Een vostre
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