
Santiago de Xile, 23 Setembre 1962. 
Casilla 1720. 

Estimat amie Ferrater Mora : 
La teva darrera carta de Julio! paasat, des de 

Franca la vareig rebrer oportunamente Ho et vareig contestar desseguida per 
qu<= res apremiara i per esperar que tomoasiu a cassa, on la vida é"s más so-
ssegada* 

Em fa molta gracia que apleguis en un mateix 
llibre els teus escrits sobre Catalunya, Espanya i Europa. Comprenc que 
rpfacis els texts, per donar fina unitat a l'obra. Estic segur i tot que 
hauras de fer algún capitol nou. Ja em tindras al corrent quan Vedició s' 
apropi per fer-lo buscar i poúer-lo llgir. "o he pogut veure encara cap 
exemplar de la segona edició de "Les formes de la vida catalana", que tinc ¡á 
molt d'iteres en llegir. E l B ami(¡B c a t a l a n s q u e - ormaven el grup de 
mantenedors d'Alguer, tota, un cop arribats a Catalunya, en feren unes breus 
llistes d'amics seus escriptors - joves i vells - a qui el meu llibre havia 
de interessar. Una cincua-tena mes de llibres han estat tramesos a la Penín 
Bula. I sembla aue tots han arriv;t bé. Cada setmana rebo una o dues cartes 
amb mota interessants i estimuladors sobre la meva obra. Ara si que el lli
bre fa camí, entre gent sana i culta. I em sembla sense por, molt esperaneats 
de un canvi proper. Albert Manent, per exemple.diu coses molt ban vistes i JEI 
ben observados. Aquest jove no el conec, pero em sembla de una sensibili -
tat i ngudesa magnifiques. Ea molta il.lusio que els joves capacitáis i res_ 
ponsables no s'esgotin a casa nostra. I que cada generado que pija faci no
ves i valuoses aportacions. L'Olivé encara no m'ha fet cap mot. Es raassa 
prudent i maasa mandra, ja el conec bé. 

El Dr. Joan Cuatrecasas va estar a Santiago en 
motiu déla Jocs Ploráis, celebráis aci enguany. Jit siígui de pas varen estai 
molt bé. La Festa fou bella i magnífica. Em va dir que eservís aviadet a L^ 
pez Llaussas, avisant-lo a ell, per a repetir la recomanaciá.Ho anava a fer 
perqué tant el Premi d'Alguer, com la terformance evident que s'esta operant 
a Catalunya, jugue.: a favor de la dobre edició" : la castellana i la catalana 
La primera porque el problema hispanic aviat tindra nova actualitat en les 
inquietuds del món. I ©1 previsible reemplac de ?ranko obrira a Catalunya 
un desig vivíssim de llegir tot el que s'ha escrit a fora durant l'xili. I 
per ambdós casos em sembla que el meu llibre pot teñir eficacia i trascen
dencia. QTS* «t semula ? ümrh he parat la carta, a causa de les coses que 
passen a 1'Argentina. Potser seria un mal moment per pensar i decidir. Si 
les circunstancies del carrer no donen tranquil.litat, l'estat a'anim no 
seria gaire favorable. I puc, períeetament esperar una mica. 

Tu que tens mis experiencia en aqüestes coses 
i que coneixes mes a López em pots ájudar per a fer-li la petició. Primer no > 
sé el primer r.om d'ell si es diu Josep 0 Hiquel, per exemple. Desprás, el mei. 
desig es que s'ditin les dues edicions, la castella^í la catalana. En cas d' 
haver d1escollir una d'ellea, per ara, preferiría la castellana, no et seme-
bla ? Tarapoc voldria ni ser generas a grataient ni mesqul per inexperiencia.. 
Digan si ja hi ha algunes normes que en tota obra que s*edita es deixa algu
na asignació per 1*autor, o de manfiudelicada jo he de plantejar aquesta si-' 
tuació en fer-li la proposta. Una segona edició catalana la cree mes possi-i 
ble. I per tant tota altre empresa editorial de aintre o de iora pot ser mis; 
assequible o decidida, en els moments que a'apropen. També ho pot s-sr per 
ell per les circumpstancies que semblen inevitables* Alguns amics escámpate! 

W< 



per Europa em diuen cosea respecte a possibles edicions : francesa, italia
na, anales o alemanya. Vo vull fer-me il.lusions. Perb els problemes de 
Espanya son bén complicáis i poc coneguts. Jo no sé ai el raeu llibre, cora 
algums amics suposen pot arrivar a interessar a gent cuite d'Europa , per
qué en el futur po;;ues arrivar a interessat per alguns fer llum a coses 
hispaníques com a medi de millor fer coneixer i solucionar problemea europeus 
Tu, amb franquesa em dirás si creus que hi ha alguna possibili&át en aqu-.st 
aspecte. Perqué aleshores La sudamericana, si aixb fos una mica possible, p£ 
dria acquirir, a bon preu els drets per a variee llenguea, i entre editorials* 
em sembla que paguen drets amb altres drets que posseeixen. 

La teva experiencia amb aquesta mena d'empreses - ja 
que son moltes IÍB que has pogut tractar - et permetran aconsellar-me en 
tot el que et poao a considerada. Jo no faré res, mentre tu no procuris fer 
una mica d'eapai per a conteatar-me amb interés i ben francament a tot el qu> 
et planitejo en confianca. 

Parlera, ara, una mica de l'amic Almendros. Une una 
carta seva del 22 d'Oetubre 19,61,per contestar. El pobre, esta ben viglbl-»«'>• 
compromes. I també, em sembla, una mica mes en situació de valorar, sense 

gaire eficacia el consell deis vertader3 affiic© de fora, cés experts i menya 
compromesoa. Em contesta una carta que li vareig fer ¿es de Roma. Es veu 
qu» té ganes de dir-me coses, perb diu que no té teraps i tranquil.litat p.r 
fer-ho "com voldria". Breument em diu que ell també va viatjar, acorapanyant 
en viatge oficial al Ministre dp Instrucció" cuba. Pequin, Sha-¡gaay,Checos -
lovaquia, Polonia, UuRS, etc. Diu que em va enviar una postal tirada a 
Irkustk, escala siberiana. ITo la he rebuda pas. Diu que em recoiden tots 
amb molt d'afecte, "com a home exemplar" Fixa't. "A uel sutil ver las cosas 
de Sarra y a-Miel su sereno y seguro afecto !M No et sembla que aixb potser 
una mica de resonancies de coses que jo m'he atrevit a dir-li delicadamen ? 
M'ha fet molta pena perqué em sembla que ela aeua filis s'han vist obligats 
a fer cap a l'Havana, amb els pres. I ara están fermata de manera fanática i 
inamovible. Jo vareig escriture a Maria solít, antiga amiga ueva, que treba-
n a en coses pedagogiques a Vanezuela, per si des d'alla era mes faeil aju-
dar-lo. Em va dir • -.ue qualsevol cosa possible - i n'hi haviá - te^ia d'arri-
var ell person: lmenta Caracas, per gestionar-la. Kalament. Esta no solame/.t 
fermat, sino que comprónos. !'o veig tampoc en la gent d'aqui gran cosa. Si 
puc procurare que algu de la riostra embaixada xilena, en nom meu hi parli. 
Per qualsevol eventualitat. Perb ell no és sol. I tota solucié de refugi, 
compromet a tots els seus i ell mai no volara fer rea en aquest sentit. No 
sé si tu veus alguna posaibilitat des del fceu lloc. 3i hi ha res pos ible 
que el meu concure poiiués ésser útil m'ho dius. 

* En tif en sembla que peí que toca al meu llibre el ±m 
tempe juga una miea a favor meu. I queLopez Llaussas per via directe i 
per bona imformació - que com a editor ha de teñir - i també per les recoma-
nacions valuóseo com lea vostres - de tu i de Cautrecases, pot veure ciar 
que 1*empresa que 11 proposem, no aolament por ésser d'utilitat comercialment 
parlant, siné que el posar molt bé ais ulls de una corrent que el temps no 
fa mea que engrulxir i que cada dia crelz i madura. 

Per casa tots bé. Fa una mesada que som avia de un 
nou Sarranet* Es el primer fill de l'Arnau. Ja ho som de 4, tots nois. Tiea 
del gran i ara un del segéa. I encara ens en queden do3 per casar. La Isabel 
i el Salvador. Aquest darrer aquest any acaba la carrera de metge i obté el 
títol. Ais 25 anys sera Dr. en medicina. Es tan treballador i esforcat com 
jo. Estem tranquila perqué ela 4 filis han arrivat a grana amb ganes de riva 
litzar amb els parea, amb activitat , preocupaciona i responsabilitat. 

. Records de easa a casa. Amb una ben cordial abracada 
/ £ _)^( I r- £ ¿_ et saluda amb tot 1'afecte d'amíe 

MU 


