
Santiago de Xile, 29 Juny 1959» 

Eatimat amio Ferrater : 
Fa dies que et valí escrlure. En fer-ho miro la 

darrera correspondencia meva : lletra del Novembre 1956, no contestada 
encara per tu. La teva dltima lletra es datada a París del Jullol de 1955. 
No¿ sé* ai els anys ens tornen apática i perdem el gust per la correspon
dencia amical o el no» mó*n que ens fem a America ens eaborra traidorament 
l'antic, el que portem d'Buropa. Tu, almenya, un home tan acupat i pie 
de lligama universitaria i Intel.lectuala, deus trovar poca actualitat i 
interés per perdre tempa en fer de tant en tant una nota a la noatra vella 
amistat. Bé*, si és aixi, tot i sentir-ho, ho respecto. 

Ja será breu. Aqueats dies sembla que sortira el 
meu llibre. L'ha editat el club del Llibre Cátala de Mfexic. He donat la 
teva adreca per que t'en facin arrivar un exemplar. Em plauria que el 
llegisis, per saber si Vagrada tal com ha quedat. Els fets del procéa de 
la vida de la Península nostra, tal com ea van descapdellant,em sembla 
que han de favoreixer 1'Ínteres i la venda del meu petit treball. N'he fet 
enviar un al domicili particular de López Llaussas a Bona Aires. Tino in
terés també en que el llegeixi. 0 maasa m'ilusiono o creo que un editor 
amb visió* i reaponsabilitat com ellf faria un servei a la cauaa humana del 
nostre país, aense perdrer res deis seus fina económica. Si opines com jo 
desprás de llegir-lo, et quedarla molt agralt que 11 fessis une mota de re 
cómanselo. Tant per una edició* catalana com per una de castellana, per "" 
fer-la correr, naturalment, tan bon punt que hi hagi poaaibilitat de fer
io entrar a Eapanya. íicent Mengot, valencia de nalxenca i caatellá per 
formació*, aquell xicot mestre tan cuite que fa anys treballa a l'Eacola 
d'en Tarraga, ha llegit el meu llibre i sempre m'insisteix en que el pu-
bliqui en castella". Creu que pot fer molt be", tant ais castellana ¿'Ame**1 

rica - vells i nous - com a la bona rent que ha sofewt lo incrlble a 
les terrea castellanea. Jo, sempre ho he cregut i per aix6* em plau molt 
la insistencia de Mengot. 

lío sé ai el que et demano ho creura,s Juat i viable. 
Tant BÍ no ho pots fer com si no ereus que valgui la pena de fer-ho, m'ho 
d;ius frar.canent. L'eacriptor Casar Auguat Jordana, que liltimament torna 
va a viurs a Xile, amb el seu fill, m'havia demanat l'original per llegir-
lo i pensava fer-íi a López Llausaas, la indicació*. Tu saps que ell tre" 
ballava a la Sudamericana i era un deis consultora. Pero, com denies sa
ber Jordana fa mesoa que va morir. 

A oasa tota be*. Tino un sol fill casat i tres neta. 
Els altres tres filis soltera. El petit fa quart any de medicina a la Uni-
versitat de Jila a Stgo. Jo, peí deaembre 1957, vaig aofrir un espasme. 
Per eort va ser lleu. M*ha quedat el coatat esquerra amb clapos de formi-
gor, una mica sort de l'orella esquerra. Peí pebrer d'anuest any vaig cau 
re a Algarrobo, sgurament per feblesa de la cama esquerra; em faig trencar 
el brac. 2ns anem fent vells : bonys i forate. I tu i els teus, bona i va-
lenta ? I el Jaumet, que estudia ? Hecors afectuosos de casa a casa* .-ieb 
una abragada cordial del teu vell amio 
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