
Moia (Barcelona), 21-VIII-57 

Estiraat amic; 

Perdoní que hagi tardat tant en contestar la seva lletra del dia 5« 
Ale©toree. va que per aquestos dates tindríe llesta la entrevista per 
"Insulaw. Resulta, pero, que la cosa s'ha complicat. Pretenent fer les co
ses serionament, vaig pensar que el millor seria rellegir els seus llibres 
que ja ceneixia i llegir, per primera vegada, els demás. Ademes, els he po- { 
gut llegir amb ordre cronológic, el que sernpre és interessant per apreciar 
les evoluciona logiques i naturals en tot escriptor. 

Llegits tots seguits, he pogut trobar en els seus llibres la unitat 
i la solidesa que ja sospitava a través de les meves lectures disperses i 
fragmentarles. Cal que li digui que, de moraent, ja n'he tret profit inmediat 
i que la seva postura intelectual, salvant distancies, pot éseer un bon mo-
del per mi? 

Ara bé, despré¿ &i- aquest bany "ferrateria", tinc montanyes de pre
guntes per fer-li i de les dificils de contestar per carta perqué, segura— 
ment, s*eneadenarien une;; amb altres i amb les seves possibles respostes, Vull 
dír que on ele les que exigeixen la conversa mét; que la epístola. Tinc,dones, 
la impressió de haver desperdiciat -en part, és ciar- la seva estada a Barce-
lona. Le tote:- mañerea, li agrairé'em parli -d'una manera breu, ja que no li 
vull fer perore el temps— del que vosté en diu inte¿;risme o de la relació de 
aquest pensament amb el.: filósofs que en Bocheñski anomens dialéctics i que se 
li escapen una mica de quadro, dones pefci a que .. ls clasifica amb els pragmá
tica, també es veu obligat a mencionar-loa al par.: , deis neo-positivistes. Tam 
bé li agralria que em doné a norns d'autora i llibres -si és que n'hi han- que 
persegueixín -d'aprop o de lluny- el que vo:;té esta fent amb la áeva obra. Di
gui'm també si la revist- "Pialectíca" té que veure amb totes aqüestes tendén-
cies. Tot I ó m'interessa molt i li prego que excusi la pueril3tat d'algunes 
d'aqüestes preguntes: la meva ignorancia en aquesta ternes és deplorable. 

"les formes Je™ vi catalanto*" és un *<****» Uíbre que voldria comentar 
i._ .arnent amb vosté. Pero és, encara, un tema mes difícil <ie tractar per carta 
que el. altresj hi juguen sernpre tantea i tan oomplexes emocions, sentiments i 
resentí"" nt. . prejudicis, : te. ! Es ciar que tot aixó vosté ho supera i és pre— 
ci .̂t per aquesta rao que m* agradaría parlar de Catalunya (*!me duele Catalunya? 
tidrn Qav deis cat lanistec que em miren de reüll es podría creure) amb vosté. 

Bel amb tot aixó resulta que m*-..parto del que 1¿ volia dir. I és que amb 
totes les notes que he pre la entrevista per "ínsula" se m'ha convertit en un 
article maesa llarg per aquesta revista. Alerhores, faré el següent: e^criuré la 
entrevista per "ínsula" de nou i li enviaré. I mentrís es publica, puliré l'arti-
ele i el publicaré, mes enuavant, segurament a "Papeles...". Qué li sembla? Aíxí 

dones, a inals de mes li enviaré el text de "ínsula" i vosté farfc el favor de 



donar-li una repassada i de tornar-m'el, I mes endavant li enviaré l'arti 
per fer el "raeme jeu". 

Perdoní la tabarra. Espero ser mes breu en altres ocasions. La 
seva carta és molt amable i soo jo l'interessat en no perdre el contacte 
vosté, peí compte (inte6í<-:ctu;?l i amistós) que era té-

• 

Molt afectuosament el saluda el seu amic 

^MMJ^ 
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