
Barcelona, 12.IX.49 
 
 
 

En J. Ferrater Mora 
 
 
 
Estimat amic: 
 
 
Vaig rebre la carta a Paris en el curs de la meva primera i modesta sortida a l’estranger i 
aprofito el meu retorn a Barcelona per contestar-te per extens. 
 
La activitat intel·lectual espanyola és més aviat minça. La línia Ortega en realitat està 
acabada amb en Marias que malda per mantenir el caliu de les edicions de la Rev. De 
Occidente però sense lligam ja amb les noves generacions (trist exemple de la 
incapacitat de “continuïtat” espanyola que obliga cada vint anys a recomençar de cap i 
de nou. Penso sols en el que significaria Ortega en un país que “sumés” els seus 
prestigis en comptes de rosegar-los). 
 
Els grans noms que podríem dir casi d’esquerra, principalment poetes, Damaso, 
Gerardo, Aleixandre, Gullón, etc. beneficien del crèdit de la seva obra sobretot des de 
que s’ha obert bastant la mà però la seva influència sobre la joventut està limitada als 
literats. Insula és una espècie de gaseta literària que representa aquesta mentalitat en un 
pla més ample.  
 
Escorial fou l’intent d’aglutinar els intel·lectuals sortits del movimiento però 
confessant-se “purs”. Revisar una vegada més el problema d’Espanya i orientar una 
minoria. Lain Entralgo, deixeble de Ortega i de Zubiri, és el nom més important 
d’aquest grup. Però malgrat la seva innegable bona fe Escorial morí i Lain ha dit ja el 
“tuares agitus”. 
 
Actualment l’entorxa està passant a Arbor, revista central del Consejo de 
Investigaciones Científicas, però en realitat òrgan d’un grupet que pretén ser molt 
espanyol i molt catòlic i al mateix temps molt europeu i molt modern. Apoiats en una 
espècie d’organització religiosa tenen una innegable força d’atracció entre la joventut 
universitària –absolutament desorientada i sense ideals- i una empenta extraordinària. El 
seu perill és acabar en una maçoneria dedicada a la conquesta de Càtedres de universitat. 
No crec que els molestés massa la comparació amb la Institución Libre de l’altra banda. 
 
És a Arbor –amb qui jo tinc cordials i matisades relacions- que vaig publicar el mes 
passat una recensió del teu llibre a costat de la del llibre d’en Micol. He dit d’enviar-te 
l’exemplar a la mateixa adreça a que et dirigeixo aquesta carta esperant que arribi a les 
teves mans. A la Revista de Psicologia s’ha publicat també una recensió signada per en 
Marias.  
 
M’agradaria tenir una “flaquette” que veig vares publicar fa temps a Mèxic (Fondo de 
Cultura) sobre el problema d’Espanya o cosa semblant. 
 



T’imagino a Bryn Mawr i t’envejo una mica. No sé però al teva adreça actual. 
 
Una abraçada  
 
Miquel Siguan 
 
 
Les adreces de les Revistes citades que poden tenir-te al corrent de l’actualitat 
espanyola són 
 
Insula. Carmen 9 
ARBOR. Serrano 119. Madrid 
 
 
P.S. Crec que he localitzat la teva adreça actual 


