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Estima.t Pere:
La. teva lletra del 2, tan tremula dtEcce Horno, m'ha fet tre-

molar a mi, mentrelt la llegia, aquest migdia. Es d1aquelles ca.rtes que no
s'haurien de contestar (en ~ea.litat, no ~oden ser contestades) amb paraules,
amb una resposta escrita" sinó mitjan9&nt 11 acció directa. Ma.lraux, en algun
lloc, diu que quan una dona. descobreix l'infant en l'home, il est foutu. I ho
~s mera.ve 11osa.ment , diria jo, perque l'home, en aquest eaa, es troba de sobte
en la possibili tat de lliurar-se des de la. seva. difícl Lnnocéncf.a., I és aquí
"on la dona. ens protegeix, i ens mode~,i ens arrela. A que ve ara tot aix01,
dira,s poteer. Mentre ho anava escri vint, jo mateix també m'ho preguntava.,
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obscurament segur, pero, que hi havia una relació -hi ée, eíl- entre una
lírioa 'humana.i l'amio llunya. que ee'n eent mira.culosament traepassat. La. teva.
entesa. de mi a través de la meva poesia em fa comprendre una vegada. más que
la for~ ..:la tendresa d'un esperit que viu al.lucina.t pel cant i la creació
ha pogut. lliurar-se i enriquir-se enriqu~nt ltalt~e. No hi ha missi6 más alta
per a 1lesperit. I acompanyar, acompanyar, acompanyar ela nostres amb lliure

f,"h..f
pa.raula dthome;---:tlliaaa.arribar al punt _ que la oategoria. del contingut
ultra~assa la materia del llenguatge.

Ero díus que Ecce Homo '8 segurament la meva millor obra. No eé si ,~ la
millor. Pero estic segur que ~s una. de les decisi ves, en el senti t que Vaig
voler individualitza.r en la meva persona. el mite i la problematica. d'un home
que ha. sofert i ha contribuit a. fer la historia del seu temps. Des de mi," ~
mite havia de tornar a.mi, per ta.ncar-mo cíclicamente Pero jo, personalment,
per tal de salvar Pobra, m'havia' de trasoendir en el sentit que interpreto
la, frase de Rimba.ud: ttJe est un autrell• D'aquí vénen els versos que comencen:
"Parida a focs i a frede ••• \T I per aixo tu has. posat la ma sobre el cor bate-
gantde la.meva poesia, i els teue ulls interiors han pogut,recórrer la lis-
tancia que va des de la meva adolescencia a Saba.dell, en a~lell temps meu
del flsomrís dIametller de la meya. marelt, fin,~ al meu crit final: de De Lf'os ,
Hi ha.una saviesa de la sang, com ti ha una ~aviesa del'anima. Naturalment,
no he aconseguit amb les elegies ,dIEcce Horno tot el que hauria voltgut (qui ho
ha aoonseguit mai, a.ixo?), pero cree que mlhi he ácostat el smficient per no
sentir-me frU'strat qua.n les rellegeixo críticament, com si jo fos unaa.ltre •••r;;ñW~~ -La. ni t que 1:va.igacabar- dl eecriure la Novena, g a grandiosa i serena alegria
que segu,rament va sentir Ri1ke quan, despré~ de dotze anys de llui tar-hi, va.

acabar les ~eves Elegies de Duino -em sentia inefablement sol i, eneems, el
m6n que havia retornat isomniat em feia una immensa ..,-r compa.nyia. ,

L'eco de lee paraules que m·has enviat no s1adormi~ mai en mi.
Rep una forta abrapada del teu homonic


