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Estimat amloi 

Us agraeixo,en primer lloc, la vostra lletra 

del 20 de'desembre, Per altra banda la vostra recomenació 

de que escrigui a Fere Quart» Conee, en efecto, obres de 

Pere Quart,pero no el conelxo personalmente Ea situaci6 

del meu lllhret de poemes es la segtlent. El meu oncle-

Joan Subias-i Jordi Maragall m'han eecrit i em diuen que 

ni ha una certa possibilitat de que el llibre es publl— 

qui. Ro sé,pero, quina editorial el publicarla ja que 

no son massa clars en les aeves referenciea precises.Dei-

xaré passar algún temps fias a veure si les coses van 

de veres I, en el cas de que na tinguessin resultat les 

gestions actuáis , escriuré al Joan 01iver»En tpt cas pen

só escriure-li una lletra diguent-li quina és la situa-

ció del llibre en el moment en que tingui noticies mes pse*-

cises» 

Cree que en la meva lletra us parlava de dos 

llibres meus. Un d'ells (Ensayos sobre poesía Hispanoa

mericana y Españoláronte estudis sobreJEIuidobro, Reyes, 

Borges, Paz, Lorca, Maragall i alguna altres; l'altre 

(Comentario) es un llibret d'assaigs toreyíssims que, us 

bo confesso, en fa al mateix temps il.lüsió -# certa por» 

Quan surtin (sembla que a mitjans de Gener encara que els 

editora son sempre un xic irresponsables) us enviaré ,els 

dos llibres. M'ha sorjípres que no hagí^relmt el meu Espill .i 

Es un llibre un xic vell i que no m'interessa Ja del tot. 

Pero ,en tot cas, tornaré a enviar—lo«Plans ? Molts. Estío 

ficat sobre toS¿ en noves lecturas i interessat^ no sé 

encara ben be que en Bortira- per el problema de poesía 

i significación - ¿jS 

M'interessa molt "El Ser y la muerte",No deixeu Mí 
d'enviarme'1 quan eurti i espero que siguí ben aviat.EI T§iÍ 

voatre Ortega y Gasset - que coneixia en angles - mjha si— 



-gut jnolt útil. Em sembla ntagistraljient alar^Per cert 

que em va ésser d'especial utilitat fa une quinze diea 

?uan vaiig donar le serie de Eemsen Bird Lecturas a Les 

Angeles ja que una d'elles era sobre l'existencialisme 

espanyol i el pensament vitalista a Bspanya* ,.,-,, r̂ . 

També per a vosté i el^s seus els millora deeitjos 

d'un felic Any Mou. L'amistat de . „ 
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