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Santiago de Xile, 26 Maig 1962. 
Casilla 1720 

Estimat amic P<írrater: 

A aitjans de Juliol darrer t'escrivia i tu, dea 
d'Europa,en cont;staves aquesta lletra el 12 d'Agost. Jo sortia el 17 
d'Agost des de B. Aires amb En Guansé i dues families catalanes de B. 
Aires cap A Serdenya per assistir a la Pesta del Joce Ploráis de la 
Llengua Catalana, que l'any 1961, es celebraven a Alguer. Havia enviat 
el meu CANT a aquella Jocs. Hi anava per reveure a molts amics, que 
eren mantenedora i suposava que d'altres, com jo, hi ferien cap per cele_ 
brar el retrovament deis de din., i deis de fora. El que pensava menys 
era que premiessin el meu llibre, perqué" no podia i devia oblidar que el 
Jurat era de dintraíhi havia de tornar. 

No sé, no ea puc recordar si et varoig escriure 
des d'Italia. Celebráis els Jocs, ea vareig pasejar un mes per Italia, 
on no havia estat mai. Vol dir que vareig teñir tot el temps molt ocupat. 
I és probable que no et vagi escriure. Tornava, via Pacific, a Xile el 
4 Novembre 1961. Pie1 de coses endarrerides i molt enfeinat. Per adobar-
no mentre em posava al corrent, el 8 de Maxg 1962 sofria un atac molt fort. 
Era edema pulmonar agut, Ea veu que el cor no em funcionava piou bé i 
el pulmá se m'omplia de serum que m'ofegava poc a poc. La coa,va ésser serij 
i he eatat prop de tres meaos amb repos obligat i entrant a la feina amb pru 
déncia. Felicment, el COG em vr. obeir molt be i l'atac ha estat superat aa-
tisfactoriament. 

Per aixb ara fescdc. Gomprondraa i perdonarla el re
tará. El viatje em va fer molt bé. perb cree que íísicament, potser una mi
ca de mal. Vareig, reposar, margar r-mb íorca gana i lrengreixar-me no em 
convenia. Potser d'aixb va venir-me 1'edema. Deixem-ho. Ara ja esta, pasaat 
i superat. Torno a estar bé- A Alguer tota els que hi varem anar varen fruii 
Feia anys que el goig que aentirem, ens havia abondonat. Varem baixar a Ca-
gliari i ferem amb Bus la tiuvesia de tota la illa fina a Alguer, acompanyatí 
d'algaresos que parlaven el cátala correctíssim. Totes les plantassins i cul 
tius igual que a Catalunya : vinyes, fruiters, figues de moro, alsines sureí 
res i d'altres. Ela carrera deis pobles guardaven les mañerea deis catalana 
que feia segles hi arrivaven. El car, un cop parava. Creiem que tenia panne. 
No. fassavem per una fontal peu de la carretera, i l'home volia veure un 
trago d'aigua fresca. Erem a Catalunya, decididaa.nt. Arri^yem a Alguer i 
tota la ciutat estava engalanada de banderea catalanes i alguna italiana. I 
aab abundante octells que deien : "Benvinguts els catalana a Alguer" El pa-
sseig marítim , molt líarg, a cada pal metalic que contenia un llu» de mer-
curi hi havia un eacut cátala de 0*80 cm. amb aos llacos discreta amh la ban 
dera italiana. I la gent del carrer ena feien alegróla i preguntes en cata?-
a? una d'elles " Vosaltres també parleu el aardo ?" I "com a Xile també par- • 
len el aardo ?" La festa deis Joca fou en cátala -an un gran teatre. l'a-
nunci de les realitzacions també' era feta en its.ua. El m.u llibre era el 
tvehall num. 33. Ela algaresos Ja en tenien novea molt bones, segon^ hem di-
gueren ela organitzadors. Varen llegir el llibre abana d'enviar els 3 ezemp 
piara a Barcelona. I els va gradar molt. El General Catardi va dir-me que 
era el millor llibre de doctrina catalana que havia llegit^I que penaava fer 
un proper viatje a Catalunya i que aniria a Sabadell p^r coneixer i parlar 
amb els ciutadana discrets i venerables qu»tan bé servien la tra-ició civi-
litzadora. El Secretar! del Comité Organizador va anar a Barcelona a fer 
amb els mantenedora el Veredicto. Amb emocié va veure que hi havia unanimi-
tat en premiar el meu CANT. "stava fora de concurs perqub fou publicat dos 
any abana del temps Tcg\ mentari i fou opinió del propi Jurat de treure'l 
de la concurrencia deis premis establera i donar-li Mencié Honorífica, d;aeo: 
a les facultats del Jurat. Es ciar que havien vuperat la por del rítorn. Jo 
hi vareig veure UAO- significativa unc-nimitat entre els de diñar» i els de 
fora. Confesso que a mi el preai ea va emocionar. Tan els organiteadors com 
'la Mantenedora i molt públlc algaras i forcee dele arrirats de Barcelona, fo 
ren molt eordials aa mí. Vareig repwtin una 40 llibres a vells amics i es-
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oriptors joves, llibres que varen entrar a Barcelona. Perran Soldevila, Rafael 
Tasáis, Joan Triada i Joan Fuster m'han donat les adreees de 40 o 50 escritor* 
joves cuites. A tots els he enviat llibres amb molt gust. 

Total, com veus, vareig'fruir molt. El viatje em fou pagat 
amb la mis gran gratitud. Al sopar, per voluntad de organitzadors i mantene-
dos.ea varen fer parlar. Sembla que delí que arrivaren de Barcelona, ja havie 
perdut la memoria del parlar ciar i catalk, sense demagogia. Em sembla que 
vareig ésser deis mes aplaudits. 

D08 diee després jo delxava ala que arrivarerrvjunts, entre 
ella En Guanee, i comencava el viatje per Italia. Viatje saborós i profitós 

A Guansé el Centre Cátala es va portar molt bé. Li pagaren 
el viatge. i ell amb diners propis va arrlvar a Perpigya a veure les seves 
germanos i va voltar a reveure coneguta a Franca. 

Suposo que t'haura enviat el Cartell deis Jocs de 1962. Que 
es celebren a Santiago de Xile per segona vegada. Em sembla bastant atenúate 
del calor i la forca que tingueren c-ls de 1941. 

Pa una pocs áies que he rebut lletra del Dr. Joan Cuatreca-
, saa de Bons Aires :ue em diu que aviat podra dir-me els resultats de la rec£ 
manaciá del meu llibre a Lopes Llaussks. Espero que siguí favorable per mes-

o menys aviat. Si el vostre testiaoni de recomanació ü manques categoría -
que n'hl sobra - hi haria el premi deis Jocs Floráis d'Alguer, que son una 
i mena de consagració. Tan t'erran ,-oldevila, com "afael Tassis ijoan Triadú 
i Joan JTuster, beh difereT.t^ i ber. qualificats, varen estar molt contenta 

$del aeu llibre 1 varen ser-me ben explicits a Alguer i per correspondencia, 
P després, han posa* a contribució de la seva difusió", el millor de cadascú. 

En sembla que ara et deiio al-día de totes les nostres coses 
• I cocloc que no et devia haver escrit, i si no vareig fer, en -orma mes breu, 

eos escau al que viu presoner de mn viatge. 

Veig que tu em -lius que a Europa sofrires infecciá intesti» 
nal. Suposes que al seu temps et referes i que no Ven ha quedat rastre de 
cap mena. I que la teva dona i Bn Jaumet no els ha passat res i s gueixen tan 
campante. Com tots nosaltrea us desitgera. 

A Santiago, tot i que ho hi eercat, ni he trovat l'edició 
nova de les íFormes de la vida catalana" ni el nou llibre teu en rué exposes 
el teu pensam .nt filosofal. Diguem si tots ios han sortit,per qui están edita 
i com se diu el darrer, com es titula. 

Perdona tot el temps que no t<he pogut escriure. Em sap molt 
greu haver quedat tan aalament amb tu. He passat un moment que de no haver 
tingut un coa - el meu delicic*3 burret - cuidat sense excessos en la joventut 
ara, el posar-1« a prova les msves dolences, hauria fallat, i un amic de menyj 
tindries. Jo, almenys, ja he entrat al temps que acostumem a acarar-nos amb 
leo falles, lineara resto, pels servéis que a tots pugui poder oferir. 

TTm abrac cordial en el retrovament vigorós de empre 
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