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Estimat amic=

Malgrat que fa tant de teutps qUe DO esor~ nm, pod~!em dir que,. eft certa manera, hea
mantingut tma comunicació diguem-oe literaria: vóa b.eu llegit les meves traduceioDS-,
i jo he llegi t les vos tres critique.s d 'aquestes traduociena. Ara. acabo de Peore el
"Serra d'Ortt de aet&mhre, eu el qual hi figura la del El delator i, després de 11....
gir-l.a, no he pogut es-tar-me de fep-vosquatre raUlas per tal d 'expressar-v{)t! 1 temo-
ció (lue I.'ban aallsa't. 1lsclar que lea lloanees Bempre platlen a q,u,i les re-p, pe-roen
a,q'Uest GaS, els vostres !llota, par a mi, assoleuan una al tra dimensió. m-arriben a
unea fibras 'molt $ás pregones. desvetllem tot un reguitzell d,e reminiseencies.,em re-
tornen, en un mot, en ac:¡uella epoca (que ara em sembla ta.n relQota) en la qual ~l voa-
tre mestratge (permetau-me que ha digui airl) marca par sempra 110 solament alla qua
era Domásuna vaga voeació Per les 1letres, einó,. el que és más impoJ;"tant encara, la
más terma vocació de servir la Patr-ia malgrat haver-me al1unyat físicament d 'ella ..
Cap premi, dones, no hauria pogut causar-me més alegria ni Muria 'pogut teuir un efec-
te más espel7onador lIlueaquestes :pa.raulas vos-tres- Gracies:

Després d 'haver est-at rebutjat dos cops per cen'sum~ finalmen:t aconsallaren de fel'-obi
una talla i, aix5., ha p08Ut a:parei.xer ell 11etres de' motIle el meu llib:t"s .sobre el t·ea~
tre oatala de 'postguerra. Jo esperava rebre ela eXemplars que em corrssponen peT tal
d 'anvia~v'Os-en Uf!.. Pero el senyor Fo:xnas, de ".Port.ie". es VeUque ée: una persona foI"-
ya despistada, o desconsiderada:, i ás al eas que~ fin s ara" enCara no els he rebuta.
Si neofos que en ManeQtme n t envia un par via aeria, a hores d' ara encara no el conei-
xeria, aquest 'fill mau'fat 1libre. Sóc cObscient de les 1imitacions i manc&nCeSd ta-
quest treball, pero a tanta distancia és molt dificil realitza.r un astu,di d'aquesta
mena per la 1mpoasibilltat de :fu verificar dades o tenir aooés a certes obre's., etc.

Dta.ei estantpresenciem amb dolor les estomacade8 que homcontinua 1nfligint ala 1108-
tres homes i a la nostra cul tura. Pero també veiero com resistiu fermament totsels
embats da la tamborinada. Fina quan caldra resistir? Fin:::;;quan lX)dreu resistir?

sé qUe esteu molt enfeinat, pero quatre lletres vostres seran rebudas com un glop
d'aigua fresoa per aquest exiliat agostat per 1 'enyor .. Desitjo que la vostra mullar
i fills (quants?) estigu.in bé i vóa rebeu" estiJOat amí.c, una abra9ada del vS$tre
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