
Santiago de Xila, 20 Febrer 1960• 

Sstimat amic Ferrater : • 
Ijavia encarregat ais editors de Kaiaa., per gwaj^íX 

teraps,que per compte meu envieasin llibres a amics meus, d'acord a una 
llista "que els vareig enviar. Acceptaren. En enviar-me per avia el pri 
mer exemplar, els feia una queixa i ela errors. D'els inevitables que les 
impresiona fora de Catalunya cal esperar, no. Deis altres, aquella que 
una correcció oom cal haurien de fer impossible, /A* M'havien demanat 
delxás a ella la cura gramatical. Vareig accedir, perqué adhuc Guansá que 
els coneiX/Va aaaegurar-me, que ho fereien millor allk que no nosaltrea 
ací. Perb mai podia pensar aue s'els passesin salts de text, i tantea 
vegades . Et dio aixS perqué" el llibre t'haura trigat tan a arrivar. 
Feren, dones, una taula df erratas, de la manera mé*s amable. Perb esi digue 
ren, desprás, que ra'enviaven els llibres a mi i que jo des de Xile fes la 
tramesa, que ells no tenien teraps. £mb tot aixb, com pots suposar han passí: 

asat mesos. Fa poca dies que he rebut la e-iició*. I per guanyar teups t'he 
fet la tramesa del teu exemplar per via aerea. Tan depressa no he fet que 
fins de dedicar-t'el m'he oblidat. íerdonen. Vol ¿ir, dones, que ás g-oi-
rebl segur, que quan la present arrivi a les teves uens, el llibre ja t'ha 
ra arrivat. 

Aquets aies tino la familia a Algarrobo, estiuejant. 
Jo vaig i vine. K'hi quedo tan con puc per refer-me ffsicament. Des del 
septembre passat ha tingut dos ataos forts de vésicula aub hicterícia.Per 
•les radiografíes sembla cegur que tino aquest orgue co.ipletament atrofiat. 
HIota eis metges m'aconsellen que m'operi. ¡le perdut 13 kgrs. ¿Isclar que 
alxb a mi no era sap greu. Al capdevall he perdut grassa sobrera. Peso gsi-
rebé" el- mateix que quan vareig arrivar a Xile. La rigidesa del regirá ali-
metici per no guarir res i el.- abundosos miraments en tot ordre de coses, 
em teñen decidit a la operació". Ko tinc la w&s mínima por. La resistencia 

• que hi feia era d'ordre iatural. La presaa, adhuc ais metges ha fet presa. 
Ea aisposen a tallar, raoltes vegades oblidant que el co3 no pot teñir cap 
orgue ineoeasari i el pacient queda arab les conseqüencies.. • Quan jo m'he 
convencut que la vesícula ja no podia exerci* la seva íur.ció", que vinga el 
mal menor. A la primera quinzena de Karc, dores,pensó que estará físicament 
en bonea condiciona per la operació". 

Llegeix el llibre i j~. em airas en veritat la teva 
valuoaa opinió*. Ss una mica ás e::tens que quan Ven vareig fer concixer 
la primicia. Cree que ¿a raes roda de proposita i em sembla molt mis útil, 
especialment per la gent de ains, que estari aclofats i desorientats. Dintre 
pocs diea enviará un exemplar a Lbpez Llauaaas a Baires, al seu domicili 

A casa tota els altrea, bá. Segueixo amb el sol gran 
caeat, En Claudi. Ens ha fet avia per tercera vegada. El petit, En Salva -
dor, ara empendra el cinque cura de Medicina. ' A casa sempre parlem de vo -
saltres i per bá que mantea vegadsa t'he preguntat per la teva esposa i peí 
teu Jaume, no en sabem rea de precia, encara per per rao natural, suposem 
el millor* Bona salut i una creixenca intel.lectual i espiritual promiaso 
riaper l'hereu. Perqué el3 grana, ja m s anem fent vells... i els bonys i 
els forata ja comencen a fer-se visibles. 

Al pobre Almendro» sembla que li hauxa toaat una ae_ 
gona ediolo". Jo era vareig perrnetre fer-li alguna ^dvertiments en comecar. 
Le versiones criollea sóa molt3 mes perilloaes. I ho molt m'equivoco o em 
sembla que esta, maesa engrescat. Si pota dígali alguna cosa perqué al cap 
c^a^J- sempre aín els de bonaÉa el^ que apLeguen els risc. Bá, adeu de tots 

mi 


