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EsÜjaat anic Ferrater : 
He rebut la teva amable lletra de 20.12.60. 

Estem contenta que tots segui bl de ealut. Nosaltres sembla que el per£ 
ode deis bonys i forats ens dura,encara. Fa un mis 1 mig que gairebl 
tots els de casa, sortint en auto i no gaire lluny de casa, varem ser enve 
vestits per un boig queden una crullla que ni ha gran senyals de parar 
abans de travessar, corría a 120 per hora. No varen volcar gracies a la 
pericia del meu fill segln - l'Arnau. Masegats i mes o menys ferits,tots. 
La mesa esposa, Is la que va concentrar el cop. Va teñir commocil cere
bral I encara va molt poc valenta, Ens escrivim tant de tard en tard que 
moltes coses queden omeses. Peí 25 d'Ab^il 196o en varen treure la vesí
cula. He quedat molt bl. paig r^gim encara i no £ré Jo que trenqui el que 
mes em convingui, 

Joan Oliver ja ha rebut el llibre. Diu que aviat 
m'escriura. He tingut una íntima satisfácela per la superaciá d'esmortul 
ment espiritual que has notat a Catalunya. Ja era hora que els heguits 
fossin visibles i estimuladora. 

Una altra alegria que em porta la teva lletra Is 
que estas trehallant en un nou llibre en el que e-poses el ten pensament t 
filosbfic. No cal dir com m'interessa qi» preciáis les teves idees, que 
es una manera de ordenar-Íes, de pulir-íes; B« llencar-set de saber-se com 
prometre. Recorda't que per compromls que siguit has de saber quedar bé" 
amb tu mateii. La veu del noatrél Isser, per quedar bé" anb nos Itres matei-
xos ,ha de ser ben escoltada i h^roicaraent servida- V.o hi fa res que tin
ga! lir.'.itacions. 31 que no pot teñir son falles. Obeeix, ara mes que r.ai, 
a la teva reí espiritual catalana. T.a claredat brilla, er.lluerna. La gra
cia. i la for-ca esta iaé"s en el el' r-obeur artieulador. 5i*ja*is q'-w.~ ti™*-uis 
el text llest i si n'estás cemter.t. De-it^o -_--•-" e l i;~-' i-tp-re-s -O ?r fa-ei 
esperar. Evita que ¿les mañerea americanos, per cap motiufes filtrin al 
teu pensament. Quan mes redueixis la teva personalitat a lo mes íntim mes 
universalitat adquirirás. La univeraalitat es guanya amb oposicions de 
tremp personal. La sublimaci¿ coratjosa de la personalitat del creador, 
guanya plaga d'universalisme. No negligeiiia totalment aquesta altra veu 
- tamba una mica interior - que és la deis que ens estimen, lluny de tota 
competencia. 

Efectivament, pensó en una edició" en castella del 
meu llibre. Tu coneixes els col.laboradors de Lbpez-Llausas. Si el mecanis 
me productor Is complioat i seriat - tu pots saber-ho - jo poitia cercar 
un traductor mía lligat amb el sentiment i la idea de l'obra, perqué en cas_ 
tella tinguls la forca adequada a la llengua i mentalitat castellana.Puc ~ 
cercar, amb la col.laboració deis bons amics, e_l traductor escaient i faci
litar el text castella. Potser el puc trovar entre els amics de Bons Aires. 
Tindria molt d'interés que la edicil castellana, sobretot, portls un prbleg" 
d'?.1¿̂ S acreditat en les lletres i el pensament hispanic, amb idees precises 
de 1'autor i de la m« noble tradicií humanista catalana. Anant al gra, em 
senbla que la persoga indicada series tu. Tindries interés per fer-ho ? 
SÓ"c merecedor d'a-nuest serve! d'amistat ? La sominia-la convivencia po -
dria trobar alga me? autoritzat e idoni ? 1-raciea per la acollida que vulgu^ 
donar a \& redúcelo d'aque^t pa&lftfc» 
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(Jracies per la recomanació" de l'edicií castellana al Sr. 
Lbpez-Llaus&s. Em sebla haver-te dit que al seu dia, al cap de poe de la 
acarició de l'edició de Mexic, vareig enviar un ejemplar d'obsequi al Sr» 
López, al seu domicili particular. Pugui que l'hagi fullejat, potser i tot 
algunes petites llambregades legidores. A Bons Aires, entre els catalana 
más cuites, el llibre ha tingut un bon ressb. Es possible que a ell 11 ha-
gi arrivat l'eco. Per exemple. SI Dr. Juan Cuatrecases, professor de la 
Universitat Bonairense i Delegat de1. ("i-uve m Cátala a Argentina, tot i que 
pirsonalment no ens haviem conegut a Catalunya, enamorat de les idees glo-, 
sades per mi, va correspondre a una lleu indicado neva, oferint fer un co» 
mentari del CAFT a la revista CATALUTITA d° »Baires. Cree que apart de ser 
amics - Rocamora i López - podria cer el netge de confianca do casa sera. 

Per tot el que vaig sa/bent del forat que el llibre va 
fent a les Comarques catalanes i a Barcelona, la eeiició de Kexic durara 
poc. Abans que el tinglado polític actual s'ensorri, la elició catalana 
del CATTT, s'haura exhaurit. I a la hora de represa caní a Ir. normalitat, 
no cree enuivocar-ne - mig per ser una nov^tat coratjosa escrita a l'e::ili, 
mig per el real valor que li otorguin la gent cuite i tota els generosos 
experimentáis del noatre temps, el tlibre es ver.dra forca, Apart del s r -
vei al momeni cátala, no seria per López una bons ínversió una segona edició 
catalana, feta a Argentina i llesta1 i preparada per l'er-.dema nateix de la 
caiguda franquista ? 

Fo oblidis que Verrit de la edició catalana, nouria de ma
nera raolt vivr ais lector-: en lleugua castellana. Ja zis. ais catalans que 
el c.atala uo els siguí gaire comestible i ais cast^llans de Catalunya i "ls 
de la Península, &~sac"eix dors le Ir octra llenguft. ênr.e oll-.^r els 
le::tors de to-tf lñ America ;1- parla cPsi?lla-a, -_\\". ar-̂  -.es que m~i, ~<3-r , 
les "Ostres "port"" cians al? pulsos de. r̂ si-lV'cia i p-,r la forma con r .Iniren-
la no-stra originalitat peninsular-europea, s'i^.t^r^ssen per ais prohl-u.es 
d'Buropa, d'ITspanra i deis ^mics que a forca d" co-vive-^ia han ?pres d' es
timar. Puc '.ir-te ÍTII a Xile, una ~ua:titat importa-tísrima de geni cuite 
d-1.- rielis cié tífico, eco br.ics i culturáis que er. cc-ei-:e-., saben .el neu 
11ivr-í i n»-.ve-;-e ' a -"" e*.ici4 e> e-S-atella, ;?er c psder-lo llegir. 

"Stic cor.te--t que no foblihi- ie f̂ r-rr- arrivar de la 
nove edicib "les formes de 1? vida catalana" 

íegueino preocupat ;er l"a~ic Aluer.'ros, ?i t'escriu 
iiga'm aom respira, ara. Tavit áe bo aflnixi en les ¡revé-: balderes ir.can-
desceucies. Seria lar.-le-.table que e~-sop̂ guós dues vegules anb la mateixa 
pedra. I que u™a SSÍOP rs4*5 =--pert ~ -: 1 o L".'" •" •"-'••'v •-- -:*,*• ^".^ar?,, 
ir.defudamer.t, pose's mes foc per ur.a p"ova n e ni ás la seva ni ho ser?, mai. 
"̂ 1 pitjor que li deu passar, I- que a hor-s d'ara ja la preaoner per l'ac-
titud se'g-.iid' fias ara. aui 3Bp 3i ni eqñ seus filis podran eatirar-els-hi 
la ma per treure'ls del fang. ^an bé que ho tindrien. 

P.ecords de tots els de casa per tots vosaltres. Sembla 
que rae*', m' - de T'Tarc s'e s casa el fill segon, l'ftr'â u. Corialme'it, anic 
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