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Estimat Isidre,
no et pensis que men'he obl idat. de tu. Resulta que tot just fa uns

quinze dies que vaig rebre el paquet de llibres, tots els que vaig aplegaraurant la
visita a la nostra terra, car no me'ls vaig poder emportar perque m'hauria arrumat;
ambel pagamentde 1'excés déequipatge. ,~', ' , , ,;
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D'altra banda, després 'd'arribar aquí els~'IlD.m'han estat massa própfd.s:~' De
primer, vaig pescar una grip de campionat, que em- va tenir vuit dies al '11it; quan
ja men!estava refent, un bon dia, en llevar-re', .em trobo que perdia l'aqti;ilibri: man-
ca d' irrigació del cervell per culpa de les cerv.icaLs; tot seguit, es vaagreujar'
l' estat del meupare (que té cancer al recte ¡89 anys) i va caldre fer-Lí. uria cotos-
,toIIda (anus c~tranatura), i comque diuen. ~'~mpre plou sob::e nn.ület;'~Ja ~a .set-
nana han acomíadat l~.,lJlENarnuller de la fema~·.J1I2evatde tot aixo .•• res q-en9~"a
1'oast. ' ,,''',- -

Haig de dir-te que ja m'he empassat els te~'uos llibres. M'han semblatadmirables.
Considero que has fet un pas endavant molt considerable. Vent de memoria'.trobo 'que és
una nove1.la ben travada, narrada amb gran economíad'elements, on els personatges són
vius i ben dibuixats. Quant a Elia, m'ha semblat increible el teu grau de,penetracíé
en 1'anima femenina, ambun gran vol poetic, j. hi rrobo comun resso d'Anais Nin, tant
en l'ús de les imatges deIs vidres i deIs miral~s" comen la relació que estableixes
entre els estats d'anim .dels personatges amb els objectes de 1'entorno Exce1.lent la
part en que comparesles fu1les seques ambels móts, , '
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En fi, no es rracta pas d'analitzar el que has-fet , car prou que ho s.aps, pero no

empuc estar de dir-t.e que les teves nove'lc l es, tan 1'efecte d'haver estat molt tre-
ballades, tenint una cura especial del Ll.enguatge; 1per aixo resulten tan arrodonides,
de manera que el lector arriba a la fi sense prec ipi.tac ions , i no pas d'una manera
sobtada, cosa que s'esdevé més sovint del que caldria a la nostra literatura.' ,

No cal que m'embranquiambteixir un enfilá11 de nnts d'encota.:tjament,,'perque t ínc
la sensació que camines-amb passa ferma i segura, Per tant, albiro un br'í.Ll.ant esde-
venidor per a la teva obra. Enhorabona. ,....' .
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Arran de tots els Inconverrients de que par'Lavamés annmt, estic molt endarrerit en
la traducció de De la servitud humanade Mmgh3m'-. de manera que t' escric una mica corre-o
cuita. Si emcontestes, la propera procuraré ~ sigui més llarga.
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Records per a la tevavfamí'lía, per bé que no la conec, i rep una cord,ial i admirada
salutació del teu .... ,"';';-. "" ~
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