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Estimat Pez-es-
Pe L que 'em di.ua en la teva carta, L'Lancá et va a spi daz-, i

vares tenir unes remare. Bl~diterranies a~b corrt rapunt; de bcd xet s , H' ha
intere5sat f'orea el que. ere d í.us de palau-Fabre·,.pero par Clue viu sol?
Aixo no és Gens sa, ni amb whisky escoces i barClues disfressades d'Anna
Pavlova al' h5ri tzó. Re cor-do have r ví sf en un lilmero de "Serra d 'or-'una

'fotof~afia s~mf3'acional'de la' casa on v1u prop de Llan9~. Arlb en Pa Lau+Fabz-e ,
no solarnent ,tenia, pel que 19m cantes, disciplinades yocacions paral.lele8,
sinó tanbé cases paral.leles: 1911 al'mar,jo a la auntanya. Per cert que
Pa Lau+Fabr-e l3 a'e"quitlla de París, l'any 61. Vaig a.naz-a la Casa de
Mé:pco, on ell ví vía i treballava, i em varen dir que ha.vi.atornat a Bar-
cerona feia pocs me30S. Em va saber greu, perque m'hauria agradat pode~li
donar personalment lea gracies par l'article publicat a la revista Esprit,
dirigida par Bé~in, un gran catolic frances, autor d'un llibre aagi~tral,
Llame romanqtiue. Al final del seu article sobre literatura catalana,
Pa1au-~e 19m refería a la lleva obra Odisseu d t una manera tan bella COIl

profunda. Si tena ocasió de veure'l, o t'hi eacrius, em plauria que mm
li fesaie arribar una salutació meva i 1i expresses3iB el meu agral~ent.

No, home, no et renyava. No recordo a quin concepte teu al. ludia en
referir-me "al resultat trtl5Gm.fantde l'obratl, pero el 1'lCU pen~arnent no
comportava una referencia a un cxit o a una cornunicació vasta 1- iIl!llediata,
sinó al triomf que significa l'obra en sí.

Segeuixo treballant a "tota enclu~a" en la aeva novelo la.
Estic coa fascinat par les coses-que vénen, cauen o brollen, no ~abria
precisar-t' ho , Ni cal. Ja en tinc ascri tes una quaz-errtena de paginc:3 i no Ltes
notes. Les estructmres internes i la técnica narrativa estanrrasolte~. Cada
nit lluito aferri~sadament amb llangel de les paraules, que es defensa coa
un lladre i Clua vol #sser vinvlat. Es -aCluellangel que cada autentic ar-
tista té en aquest I1ón i que, de tant en tant, ens diu a cau d1orella: "cap
veri tabla victória no é s f'á cí.L, tI

Ara et diré que pot8cr caldra que facis par mi, si s'esdevé
i pot s, o rúllor dit, que faéüJ per Marsias i Adila, una moa d t ánge L,
Avui he enviat al-Roca, perque el trameti al Grijalbo, un memorandum sobre
la reedició del poema, en la versió. de ¡'ElCorno Erjpluaado~ Tu en tens un
e.xerapLar historie, el primer vque va ~ortir de la impreIlta , i que et vaig
fer a nans el d.í.aque t e '.n vares anaz- del\[exic, a l'estació. Te'n recordes?
])ic historie par la circutlstaneía en que et fou lliurat, no pas conauna
pretensió d'importancía. L'edició en castella-angles es va esgotar en una
setmana i no 3e'n troba cap exemplar ni a,preu dlor. A l'amic Grijalbo 11
proposo el segtient: - l1~

- a) una reedieió en castella, -~ ~~ podria fer a Mexic o a
Barcelona, reproduint les il.Justracions Clua Francesc ])0-

ntl.ngoha fet per a. L' edi ció brasi lera que sortira pe r
l'octubre; i

b) una eiició en catala-castella només a Barcelona.

En el nellorándum eenerrto qua tu i el Ribez-a teniu un exenp Lar-
de Marsiaey Adila a Barcelona, per si el vol veure. Si el Grijalbo demos-
tres interes, oi que 1i podrías deixar l'exemplar que tena? T'ho agrairia.
I penso que tu i el Ribera podríeu influir en el seu ania, en un moment donat,
par a decantar una deci~ió~~~~~~~~~~~~~

El Rogar treballa a la Comisión del Balsas, que dirigeix el
general Cardenas. Ja va fer una estada de vuit diea á la zona d'obres, on



,\

/ B
r

Universitat Autonoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

~ hauz-á ele tornar a darrerie~ de rles. Ha de fer un eetudi general
antropologic de 'la regió, que, peL que diu, ve oLf bella. Col.labora
al diario ,HElDíal1antb artivles de la aeva eS;P6ciali tat que f'an noLt
de soro11 i s ' ()Jt!!ta.fent un non ra:pidament. E~ céü~:'a,anb la Cecf Lí e a
rAitjans d.e noverabr-e, , .'

Anit vaig'anar a una reunió de lahA,~oeiación 'de E critores de
México".- Rpa ceLebr-ava e1 priáer, ani ver-ear-í ~e la seva fundao'í ó , N(és
president fJI:poe ba Car Loa Pellicer, que m'es'tima noLt , Hi haví a aLgune
eata.1an~: ';¡,icenr ,Verni, gras, gras,. gras,' prDpiet,ari d.,'una cadena de deu

'diari 3. - ~r~:barriada de la ciutat' dé' Mpric ,1. anb cada propia a Coyoacán;
Costa-Amicf<i la Fina Botey , que va enraona:r;'fwlta est ona anb I.'Anna•

•,. L .

Jo la vaig ,sal\t,dal'<:'tlnnorserrt i ,en vemre-laf ea fa f'er- una illlpressió
tristíssim~ ': cera si s'hagués aort'i acabéll!1"d6f'lo!ti'r u,e la t oraba, de tan
seca i arntgada.' fateix una nalaltia¡deseone~da deIs 0880S, diu que té
corda per do;¡,:~poc tellll,)!!l'i que ,já ha fet dOU<l'ciódel S6U~ cos al Sanatori

.; Espanyol •• e e • '

JI, 'x" 'j Rep.una forta abra?ada, del teu {

" '


