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Benvolgut amic:

Ja saps que el pas del temps fa que els deutes so;'acumulin
i ve un monient (que és el meu d'ara) en el qual et sents mal
pagador. T'he d'expressar unes impressions de lectura'que em vas
suggerir ja fa dies, i tindria remordiments, de no ésser que les
coses realment bones no caduquen.

El teu llibre "Granissat de café" em va agradar molt. No
és pas corrent que un text no tan sols no et caigui de les mans,
sinó que et deixi un somriure perdurable als llavis de l'anima.
Perqué l'anima -estic segur que no en dubtes- té uns llavis que
no es veuen, pero que ens serveixen per celebrar els sentiments
més í ntims.

Hi ha dues coses que et voldria destacar: la primera és
que tens el do de suscitar l'interés des de les primeres ratlles,
i el saps mantenir fins a la darrera pagina. La segona és la
total abesenc í a de pedanteria que ens malmet tantes boriee
intencions 1it.er á r-Lee . Fas bracet amb el lector i l'acompanyes en
un itinerari entranyable, uso;f eu amics de seguida. Tu jo ja ho
érem d'abans, naturalment, pero m'has fet conei xer- coses que
m'han fet sentir una mica més complet, una mica més ric de les
riqueses que compten.

1 em sento del tot identificat amb l'ús que fas del
llenguatge. Ara que tenim tants savis que xipollegen entre el
catala light i el catala heavy, trobar-te amb algú que ens parla
d'una manera correcta i entenedora (del tot entenedora), és
d'aquelles troballes que s'agraeixen tanto
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I a í xo és el que jo f a í g, Servia.: expressar-te el meu
agralment. Afegint-hi un afecte que ja et consta, amb una cordial
abra<;ada.

Pere Calders

Barcelona 16 d'agost de 1991


