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Estimat amic,
No us podeu imaginar el mot greu que m’ha sabut de no poder conversar una estona
amb vós, durant la vostra estada a Barcelona. Consti que jo estava a Catalunya! Un
“Destino” endarrerit (revista que no llegim gaire) em parla de la vostra vinguda. I una
vostra nebodeta, molt amablement, per telèfon, m’acaba de donar la vostra adreça.
Confio que aquesta us arribarà.
Com que no vull que vegeu únicament egoisme en les meves cartes, en aquesta
solament us escriure de coses vostres. Abans de marxar de Madrid (a darreries de
juliol), em va enviar de Buenos Aires el vostre magnífic Diccionario de Filosofia.
Recordant les nicieses que us va dedicar, anys endarrere, un dels savis oficials que
abunden ara, vull prendre les mesures convenients. Y el més clar és el següent:
Que us encarregueu vós mateix el comentari a un professor liberal dels que vós
conegueu. Jo preferiria de fora d’Espanya. A la secció bibliogràfica d”’Arbor” no he de
demanar permís a ningú per publicar el que em sembli. I voldria que sortís un bon
comentari del vostre llibre, d’una extensió mínima de sis holandeses, mecanografiades
i a dos espais. Algú coneixereu als E. U. o a Puerto Rico o a l’Argentina, repeteixo, de
confiança,  i què no estigui lligat ni a l’Opus ni a Pax Romana ni al [Requeté?] ni….
Contesteu-me en arribar a Bryn Mawr. Jo seguiré a Barcelona fins el 25 de setembre
Després, a Madrid.
Si no vaig entendre malament, em va escriure en Marichal que una professora de Bryn
Mawr un col·legi o per treballar en una tesi sobre Maura per les meves intencions
futures, potser aniria bé que aqueixa professora em conegués personalment.¿Em
podríeu donar l’adreça?
Bon viatge i una afectuosa encaixada.

[Signatura]


