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Estimat amí.cs
En aquest meu petit exili dintre el meu gran exili,

la teva carta em va venir afer més bé del que tu et podies imagi-
nar a l'escriure'm. Llevat de la dona i els fills (i encara amb un
d'ells només de tant en tant) no tinc comunicació amb ningú amb qui
ens puguem entendre. Es espantós 1

Tancat així, als pensaments els falta oxigen i es van emmalaltint
cada vegada més.

Quan emsentia ben desintegrat, m'arriben les paraules d'un amia
(d'all~ més reintegrat), com un cap de corda que es llanya a un nau-
frag. Gr'acies.

Comparteixo;des de fa molt de temps, el teu criteri sobre el goc
d'iuropa en el m6n actual, pero gairebé sempre que ho he manifestat
m'he topat amb un desacorde Per aixo m'eng~co en veure que tu pen-
ses com jo, amb l'avantatge que ho saps explicar millor.

També estero d'acord en tot el que és exclusivament nostre. Fa
molts'anys que ho predico de paraula i per escrit. Els cants, els
ballets, els teatres i les publicacionsque cul, tivem des de fora
no tenen cap valor per a dintre ni hi produeixen la més petita in-
fluencia. Si jo hi aporto algun esfory és només pel servei que po-
den fer als allunyats i evitar així que alguns elements, per pocs
que siguin, es perdin per Cat~unya. Possiblement em comentaras que
pel seu nombre irrisori no val la pena de capficar-s'hi; pero quan
~ hi té els fills, com ara jo, ja hi dóna més importancia. Espero
que els meus dos rebrots no m'esdevindran un obstacle pel retorn,
quan arribi l'hora.

Quan arribi 1'hora. Per a mi aquesta hora encara no ha arribat.
La teva posició i la meya no es poden comparar. Tu, amb la teya per-
sona, has pogu~ incorporar a la terra un valor positiu, creat en
bona part de fora estante Has produit uns contes que et situen entre
els millors contistes del món. El doll de la teva font ara pot rajar
més abundós; ben fet, doncs, el canvi d'aires. Jo •••ni tan soIs he
sabut fer de Ifgatxupí" t Llúnic que em queda és el meu granet de
sorra a un monument protestatiu. Vulguis comprendre que estigui
gelós d'aquest granet que ha estat tota la meya fortuna durant un
quart de segle i que tants dolors m'ha costat 1e mantenir-lo.

No creguisque jo em compti entre ela que eIM fa por recomenyar.
No cap lligam material em reté aquí. La compensació ,de viure a la
meya terra he val tmt. Per la meya abs~ncia estic pagant un preu
exorbitante No tothom ho sap entendre.

La meya dona i el meu fill m'han portat aires de la terra, vivi-
fieadors •••Només em faltava aixo t Com més vida més dolor.

He llegit amb plaer "L'ombra de l'atzavara". M'agradaria parlar-
te In.

Espero que no trencaras aquest cap de corda.
Afectes per a la Rosa i la mainada. Una cordial abrs9ada.


