Santiago de Xile, 4 de Septembre 1960.
Casilla 1720.

Estimat amie Perrater :
En la teva lletra del 5 de Juny em deles que
a les ultimalles d'Agost reprendrieu el retorn cap a EE.UU., deaprea
de una recorreguda mea curta que les habituáis per Europa. T'eacric
ara, en la confianca que la lletra present arrivi a la teva llar ianqui dins deis diea de la vostra arrivada.
ÍTO/B-^ quan dies has estat a Barcelona ni si
has viat gairet a l'Oliver/ El meu llibre va entrant a Catalunya, per
ara, no pas de manera oberta, perb amb enginyoaea precausions, tota
aquellB a qui n'enviem, el reben bl. Al Joan n'hi varei/ fer enviar
un exemplar per ma d'un meu amic de Barcelona. No sé si l'havia rebut
mentre tu erets per alia. En tot cas tu li devies dir que el me.u lli
bre corria. Diga'm si la ve fer gracia la nova.
ordres.

Com has trobat les coses alia, en tots els
El literari, el mor^l i 1'espiritual, de preferencia.

Estas content de com ha sortit la nova edició*
del teu llibre "Les forme a de la vida catalana*1 ?
Alguns deis meus amics Ja m'han escrit comentant el B M E llibre. Els fa molt efecte, i sembla que s'el passen de
ma en ma*
Un deis que no esperava que m'en parles de manera directo,
es Perran Soldevila-, ho ha fet. Diu, naturalment, el que 11 sembla
prudent de dir.
Elogia el cant a la ciutat obrera 1 a la Catalunyaciutat que evoeu. Puig del tema central, preguntat-se si no havia d1
haver obeit Biel al seu impuls primer de retorn. Diu que hauria po gut col.laborar a la tasca de fer o refer el que es pugui. Que es
reconatrueizmolt, bastant mis del que sembla dea de lluny. Afirma
que encara ni ha valora a la ciutat obrera.
Eli no em deu recordar
abé". Segurament que.amb tot, abusa del concepte imprcís. preferint disco
rre sobre el cátala antlc reaident a America. Amb tot es ben signi fieatiu que hagi sentit la neeessitat d'acusar rebut.amb un comentar!
que no amaga que compren el sofriment de Biel per tot quan s'ha perdut.
Constato un fenbmen alliconador. El llibre no
agrada gaire a tota la gama deis marxistes. En canvi, des d'els anar quistes vello i experimentáis ais rics amb posicions polítiques-econbniques destacades, el llibre ha calat molt a fona en tota ells. M'alegra tant la una cosa con la altre. Vol dir que no eatic tan equivocat
en la estimació* a fons de les nostres millors coses.
Bé", us saludem en aquest nou retorn, desitjant^voa que tot us hagi estat plaent i profito*s. Ja nirem parlant una mica
de tot. Pina a la teva, ben cordialment
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