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Benvolgut amic:

He de comen<;:araquestes ratlles demanant-te disculpes.
T'havia d'haver escrit molt abans, pero estic passant una
temporada difícil. a causa de la greu malal tia de la meva dona.
Buposo que ja en deus saber alguna cosa per en Tisner, el qual,
amb el seu problema ocular, també ens té ben amolnats.

El cas és, Castelló, que hem hagut de canviar les nostres
habituds i aixo m'ha trasbalsat tot el meu ritme de treball. M'he
endarrerit en una colla de compromisos, se m'ha acumulat la feina
per fer i a vegades penso que no me'n podré sortir. Tinc firmats
contractes que m'obliguen al compliment d'obligacions que he
hagut d'ajornar, fins i tot amb greu perjudici deIs meus
interessos professionals i economics.

T'explico tot a í xó amb el prec que et facis oárr-ec que
encara no he pogut llegir l'original que vas tenir la gentilesa
d'enviar-me. La qüestió del proleg (m'honora que em demanessis de
fer-lo), em planteja un problema de coherencia: porto publicats
tres articIes -dos al desaparegut "Canigó" i un a l'"Avui"- on
he deixat dit que els pr61egs em semblen innecessaris i, segons
com, indiscrets. BembIa que el prologuista s'erigeixi en
alli<;:onadorde possibles lectors distrets i que els digui que el
llibre els ha d'agradar per unes determinades raons que a ells,
potser badocs, qui sap si els passarien per alto A mi em sembla
que entre l'autor i el lector no hi ha diinterferir ningG, perque
és una comunicació plena d'intimitat. Admeto la possibilitat
d'equivocar-me, pero és, en tot cas, una opinió sincera.
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Si tu m' ho permets, llegiré les teves narracions tan bon
punt en tingui lleure, per poder fer-ho amb l'atenció i l'interes
deLss quals ets mereixedor. 1 tot seguit t'escriuré una carta (no
un proleg) expressant-te la meva impressió sincera, que sera bona
perque als meus ulls tens un or-é d í t; d'escriptor excel.lent. Sera
un text curt, perque una altra de les meves fobies són els textos
llargs que pretenen explicar, o jutjar, allo que el lector
trobara tot seguit pel seu compte.

Podr-assfer de la carta l'ús que et sembl i convenient,
Pero et demano -encara!- més temps, per les causes que t'he
explicat al comenc;:ament d'aquestes ratlles. Confio en el teu
afecte i la teva comprensió.

Una forta abrac;:ada per a tu I GoricaL, i per a la teva
esposa.

Pere Calders
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