
Santiago de Xile, 1 Desembre 1962 
C*silla 1720 

Estimat amic Ferrater : 
Fa poe teaps que et vareig fer una carta. 

Et deia que a causa de la mala situacio d'Argentina no havia deci-
dit*¿«5cT4ure a López Llausaas sobre la edicio del meu llibre, perq 
que suposava que seria una mica pesimista. Perb et demanava algu-
nes dades per escriure-li mis endavant. 

El Dr. Joan Cuatrecases va estar a Santiago 
en motiu deis Jocs Ploráis i em va dir que de retorn a B. Aires par* 
laria amb López sobre la edicio del «escllibre. tí'ha escrit i ja no 
ha fet. Va trovar a pare i fill. Varen quedar que Jo els escrivis i 
que ho estudiarien amb el major guat, tan la edicio catalana com la* 
tradúcela castellana, ¡íecomanantae que tu els tornessis a fer una. tod 
cadeta. 

Avui escrit a López Llauseas i li compto les 
darrerea noves. De les reconanacions de Ferran Soldevila, Rafel Tasis, 
Joan Puster a amics seus de 1'interior, he repartit molts exemplars 
a Catalunya. Albert Manent, Manuel Pedrol», Josep Amiga m'han fet de 

>*.manera molt espontanea i viva cart^s-comentaria ben intel.ligents. S£ 
bretot el primer es veu que éa un home molt cuite i un esperit molt ~" 
agut. M'han dit que ádhuc políticament éa un deis que prometan mis* 

v Ja ej meu llibre corre entre el¿ Joves más ¡ ctius i mes cultiváis de 
1'interior. I sembla que de la lectura a'adonen que la seva -Ormació' 

y es ceixa i vi«iada. Es fan más exigencia en la seva aportada i s'ad£ 
nen del que veritablement erem i son nosaltres. Ens comprenon i ens 
valoren. 

Una altre nota molt simpática i significativa 
és la carta que fa poc he rebut del prefecte de la Biblioteca del Va-
tica, P. Aleuao Baes, S.J. El fet éa curios. En anar a Alguer pensa 
va gue-hi trovarla algún Benedieti; no n'hi havia Cap. Ni de Montserrat 
nx ae "ipo11# g l p> AnselniUbareda, aleshores prefecte de dita Biblio 
teca Vaticana» ho tenia tan alavora desde Roma, que pensava trovar-lX i. £ 
i aaludar-lo. Hi havia en canvi Hiquel Batllori, jeauita. Els algareaoe, 
ben católica ,varen donar-m'en la rao. Mn. Albareda anava de candidat a 
Cardenal i es privaven de tot el que pogué*a deatorhar aquesta el.leceiá. 
Ea veu que les ordrea religiosos, davant del Vatica venen a ser una co
sa sembla^ al que els partits política son enfront del l'Estat. L'ac 
tut de Miguel Batllori, manejant una mica massa la Ccmissió Organitza-
dora , no em vafgVire gracia. M'-lgrat vardx repartir bastants llibre sy 

V ala que tornaven a Catalunya, no en vareix donar cap ejemplar a Batll£ 
ri , que tornava a Roma i deia representar a Albareda. Albareda fou no 
menat Cardenal i un JeBuita Prefecte de la Biblioteca Vaticana. Jl'arri 
vada a Xile vareig escriure a Albareda felicitant-lo¿> per el nomenament 
i li feia tramesa del meu llibre, dient-li que|í?navent vingut a Alguer, 
li enviava directament. Va agrair oportunament la felicitado, i com 
que el llibre anava per correo ordinari, li va arrivar mes tard. El va 

Yllegir com a Cardenal, Tot i que anava a no» seu, ara el nou Pr.fecte 
em diu que la Biblioteca agraeix ellgentil homenatge que amb el mea 
llibre h~ fet a la Biblioteca' Anselmalbareda, dones, després d'haver-lo 
llegit l'ha deixat a la Vaticana amb I'enckrrec que m'en acuse#in rebut, 
perqué sápidas que ell 1'havia valorat i deixat a la col.lecciá del Vatica. 
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i ' 
< 11 faig a Lope» Llaussas un¿- breu resenya del cura del 

llibre que li recomano editar, perqué vagi que les meves ganes no son 
« només que il.lusions d'autor. El premi del Jocs Ploráis d'Alguer donat 
j » per un Jurat de tanta categoría. Les recomanacions deis membres del Jurat 
^ -f al seus amics ¿ i a la Joventut que entra en responsabilitats. Les cuites 
{ Vi simpatiques reacciona que he rebut de 1'interior, sense coneixer a ningú 
¡v ni "venir a ser un deis homes possibles". La noble actitut del Cardenal Ca-
i tala fent distingir un llibre. Cree que no vaig gaire equirocat en dir queyu-r' 
"* l'Esglesia d'aoans o en l'Esglesi^de sempre d'Espanya, el meu llibre hau-
J l̂  ria passat a 1»Index i ara passa, amb tot respecte/a la Biblioteca Apostbli 
^ ca del Tatica en la prefectura d'un Jesuíta. 
* r Les intencions -visibles de Miguel Batllori eren de lligar 
-t I la ordre seva amb Catalunya. Sembla que havien dit al Vatica que la menor 
3 *• forea seva a Catalunya es devia a la sotmissíó* de la Superioritat Española. 
f Per aixb els banadictins eren la forca mes potent a Catalunya. A Alguer¿ ja 
V. em van dir que la Santa Seu havia donat ais Jesuites de Catalunya indeper,* 
* dencia de la s va ordre d'Espafía. I a Alguer Batllori va treballar perqué 
• Yels propers, o sigui els que hem celebrat a Santiago de J^ile, es celebressin 
i {"*•*. Andorra, i d'alla, el nou any, el lúe havia de venir, o sigui aquest 1962, 
•i 1 definítivament a Barcelona. Tot aixb ho sé perqué jo portava l'encarrec de 
L í def-nsar la s--guretat deis iocs 1961 per Santiago. 
í t 

Els Joes de Santiago de caro, al carrer han estat brillants, 
tites taques ben lamentables. Per dintre han estat la "cristallització 

d'orgull deis organitzadors¿-Jo com a ex-secretari deis anteriors, els vareig 
V( oferir tota imformaciá. [Varen anotar tot el que els agradava i prescindir dé 
i tot el que les havia de lligar más amb tothom de manera eficient per la ?esta 
rf i per la continuiiat de cohesló* entre la colonia i per la continuitat trium-

V \R f al de Catalunya.J L'orgull de aentir-se organiteadors, els ha fet perdre 
í * moltes aportacions econbmiques i personáis. '2u saps -ue jo vareig teñir una 
/ Vji rran cura en aixb i que, els petits gustos i modestos orull* varen quedar sa-
t p tisfets. Per aixck ens varen sobrp.r diners i Tarea podey editar dos o tres lli-
I ' br=s amb les sobres. Proporciona guardados h vien d'accentuar acuesta acti-
. tut intel.ligontment perqué el pres,upostfeeria molt ffiía alt, a causa deis 
* temps in^lacionistes. Kan recollit menys'diners i n'han fet gastar molts mes 
t per concórrer a les festes deis Jocs. El Sopar Oficil es celebra a l'líotel 
3 ^ Carrera, *A mi em varen deixar completament al marge} Cosa que,en el fons,els 
> ¿V" «• agrait perqué* ben poca cosa hauria pogut fer, tot i les ganes que tenia de 
"i S fer. L'edema pulmonar que he sofert, m'ha deixat al marge, cosa que m'hiuria 
C.3 -ilsgustat forca. Tots es varen donar el gust de ser destacáis com a organit-
S^Vzadors, adhuc Guansá, que ho feu tot, literariament. Els han faltat dinero 
j i per alguns premis i, sobretot, per editar llibres. El Germanor fins ara peí 
J 1 mes de novembre no ha publicat els Jocs, i encara de manera molt tristeta. I 

Í "» molt tard i , s gurament, 'deficiente 

¿ ^ Be, torno a la Sudamericana. Em sembla que López Llaussas, atib* 
S * '•.l que li reporto veura ciar que 11 ofereixo la oportunitat de uedar be* coa 
» a editor i coa a cátala i da no perdre-hi diners, que é*s el principal objectiu 
/! de la ^eva empresa patribtica, Pas-li tu,si et plau, un petit record^tori 
i del que li varea dir i de coa la realitat ha anat coafirmanj el segur trioaf 
i de l'obra. Si acceptea^la eaicié catalana i la castellana, pensó que potser 

podria -ncarregar a Albert Mannet de Barcelona, un prbleg a la edicio catalana 
)¿- i tu, em podries fer el jrblgg oer la edicio castellana. Tu.tens autoritat * 
V M - entre els castellana i aaer!6«n« l_B5,Hañent emaemblm que té prestlgi i posa-»-
S^^bUlta** davant del pobl. eatalk. "» tina 11 p a r a u S á . ^ ^ ^ & ^ ^ 

mi 


