
Santiago de Xüe, 26 Marc 1960» 
Casilla 172o 

Estimat amic Ferrater t 
/ He rebut la teva lletra del 15 actual, que 

agraeixo. Dius que també anireu a Europa per Íes vacances. L'estiu 
ua arrivra desseguida. I quan menys pensat ja no seras a S2# ÍKJ- "Es 
per aixo" que t'escric desseguida. I també perqué aviat quedare" a mans 
del cirurgiá. 

Jo em pengava que els homes que podieu dedi 
car-vos a feines intelectuals i de l'esperit la presea no us feia ta5 
forat cora a nosaltres. JOjalmenySjm'organitzo per a no passar per a -
quest tub destructor. 3m sembla oue la vida ais 3S.UU» enconana una 
certa cosa de fa saltar graons sense que l'interessat s'en adongi ma
esa i s'hi habitui de manera natural. 

Dius coses raolt ben vistes del raeu llibre i 
de la bona intenció" que les ha inspiradas. Perb estic segur,perqué et 
conec,que no has volgut entrar nls endins o que,per no teñir temps 
per a portar la teva intima franquesa a mi, te les has meñjades, com 
áiue-i per aqüestes latituds. 

Hi ha una part que no en fas ni veladaraent 
referencia. 21 contrast formatiu i espititual entre Castella i Cata
lunya. La posició que en situó no é*s fácil, i per uolts cabal. .ns se_ 
ra antipática. Per raolts cfstellans molesta. Pocs com tu, que has 
pouat a fons/poden ¿ir coses serenes sobre aqttest punt. I pocs araics 
neus teñen autoritat per eraetre judici sobre el que j.ic. Si botes 
claredat i ?,inceritat en el llibre, cora a tbnica general, no has cre_ 
•mt opoi'tú, dir-rae a mi, de horae a home, el ue penses sobre 1 s gl£ 
ses que en aquest aspeóte faig coratjosaraent 1 aab resnonsabilLitat. 

"o vull intepret"r que el teu silenci sigui 
un posat de benevolencia teu sobre una cosa que no t' agrada i que pre 

-•'•-'--•' '-• '• ° K'agradarla saber el que en penses. I si el 
que dio és uní contribució a 1'entesa o un nou element de confusión 

Bt deraanava tamba que tan si hó estinaves 
oportá com no/era ̂ i.-uessis si esquela la teva recoraanació" a López 
Llcussas per a una possible --dició" castella^i una altra de catalana, 
p r teñir preparados quan el llibrepogués corer nomalnent per Cata
lunya. A tu la raeíaoria no et falla gens. Has OL.es pronunciar-te. iTo 
vull interpretar-ho com una evasió". Com prou anics perqué hi capiga 
franqueas» Jo li vareig enviar el llibre. Diga'm si val la pena de 
íer-li la recoraanacié. Ó si tu no creus oportu" de fer-la-hi. 

Perdona la franquesa i la insitencia. De la 
teva capacitat i de la r.o.:tra aaistat en desitjo tota la veritat. 

Tots hera estat contents de les noves farai -
¿a liars. Ta--.be h-rrn sentit sctisfr-ceió" que vagis fent penetracio" al raer . 

cat a:-gles. Cora es podra adquirir des d'aci el llibre d'ar-sai; que ~" 
t'editen a Mallorca 7 Sobre ue es ? Ja tens tot un home al teu costat 
A'.'iat et paseara el que ens passa a tots els pares : que el filis es 
fan grar.í raassa depressa. Records de tots nosalti-es pels teus. 
"..i.:--te Adeu , a tu, espero -ue abar.s de raarxar, apurona pwuis contesta: 
l;,_2r?seat. Jordialnent t'abraca • :':olíes gr >̂ J^Í^^^JJ^A 3 
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