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Ef¡timat ¡;;unic:
., Fa uns quant.s d í.es vaig rebre, amb una gran alegria,. 'el'vostre ¡¡libre del retorn, i justament avui, que m' havia fet el

pzopos í t; d' escriure-us .per·donar-vos-en les gracies, he trobat. al
dia~i la nmta que'us adjunto. .

Ja sabeu que s6c un admirador fervent de la vostra
obra" amb una. admiració. que es desvetlla fa una pila d'anys, quan
comen¡;:avad'aprendre a escriure e11catala gairebé d'una manera au-
todidacta, durant ets anys obscurs de la postguerEa, tot 11egint
.La.fami1ia' Rouquier, L'home dins el mira!..h•• i que, anys després,
.en arribar a Buenos Aires, fou revisco1ada en assistir a la,repre-
sentaci6 de Fira de desengany-sa1 Casal de Catá1unya i d'a1eshores enc,:a
mitj~n9ant la lectura de tots e1s 11ibres sQrgits de. 1a.vostra ploma,
que he pogut aconseguir.·

D'ac! que em sabia mo1t de greu de no rebre cap més no-
ticia- direct'a vostra, després d'aquella tarj'a en resposta a la meva
darrera 1h~trá, en la qua1 em donaveu entenellt que no ten!eu ganes
de donar explicacions respecte a1s motius que us havien impe1.1it a
conc6rrer a1'premi Planeta i que ho deixaveu per un altre dia. El
vostre ulterior si1enci erova fer pensar que us hav!eu enutjat amb
Potser la meva pregunta us -fa fér creure que tradu!a una mena de
crítica a la.vostra decisi6, la qua1 cosa estava mo1t 11uny de la
.meva intenció. D~aqu~ estant -i viSs que heu viscut a l'eEil! ho com-

:..prendreu. mol t tné...;resulta for(j:!a'dif!ci1 de judicar les acti tuds i e1s
actes de la.nostra gent en unescircumstancies determinades, i, de
més arnés, mai no m'p.9-plag,ut el paper de jutg,e. HE?US aquí, dones,
perque milla aleg-rat,tant de rebre la vostra darrera novel.la, car ai-

"xo ero fa supoaar+que, si bé p.otser us vaumolestar en aquells moments,
.la vostra 'natural generositat. us ha fet oblidar ,-potser perdonar?- .
la meva possible"bé qUé involuntaria, impertinencia.

Per tal com' em trobo acuitat per' la feina, no us faré.
ara~cap comentari sobre el ·Llibre del retorl;1tret de dir-vos que m'ha
agradat mo¡t i felicitar-vos.' '.

A la vostra'tarja erodemanaveu que.li agra!s a l'amic
Nadal i Mallol un reta11 de diari que us havia tramés. Ma1auradament
aquest cata la de pedra picada, que tanta tasca ha fet en pro de la
reivindicaci6 dels drets nacionals de1s Palsos Cata1ans, l'arterios·.
ctérosis li ha jagat una mála pasaada a l'extrem de causar-li una per-
'dua de memoria gairebé total i un procés de régressi6 mental a la
infantesa. D'altres, perdues que hem sofert darrerament han estat les
de' l'escriptor Pere Mas i Perera, 'el gravador PQmpeu Audivert i el
director tea:tral Joaquim moreno, qui mor! tragi.cament. -

Us anoto la,nova adrec,:~:Guido Spano 626'
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I per ara'us deixPI estimat a~ic, amb una cordial abra-


