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Senyor J.Ferrater Mora. 
Paris 

Bstiraat amic; 
Retransmesa des de tíaumery, la vostra carta de fináis del mes passat 

ha arribat no fa gaire a les meves mans. ífulna llástima de no ser a Fran
ca. Trobar-nos-hi hauria estat per a mi una festa. Pero d'enca del desarre-
lament, to t s , qui mes qui menys, anem on el vent ens porta -un vent que mes 
qviat ens porta a escampar-nos que a aplegar-nos-,En el que a mi es refereix, 
aquest vent cápridos se m'endugué l'any passat a Venezuela. El Ministeri 
de ^anitat d'aquest país m'havia ofert una placa interessant. I cora que ja 
tenia vora meu una familia -que és com tenir-hi 1'Aritmética-vaig decidir 
acceptar el contráete que en: proposaven. I aquí em teniu dir igint la Colo
nia Psiquiátrica d'Anare, establiment que estic encarregat d'organitzar so
ta el model de les colónies familiars europees -com les franceses del Cher 
i de l 'Al l ie r , per exemple. 

L'esperancs, sino en el veritable retorn,<HPun viatge no massa llunya 
a Europa m' i-ipedeix d 'enyorar-me. Pero no es tracta pas solament de no en-
yorar-se, sino ta-ibé de saber compaginar, aquí com al ia , el cultiu de les 
meves dues vocacions - i el de les vocacíons i les amistáis-, Sn el que fa 
e aquests darrers aspectes de la qüestió he de confessar que el canvi d'he-
misferi no m'ha provat gaire. Si fa temps/que no sabeu de mi, la culpa és 
meva.Perdoneu-me'n. No sé com son les Araériques que Vos coneixeu. En aques
ta on era trobo, sense que ni hom se n'adonl, les estones de lleure e» con-
verteixen en estones de jeure. Mes que a la Q€ip&Lyi$¿¿T&i • el clima em sem
bla ésser-hi própici a la contemplado -o a qualsevol a l t r a forma, com mes 
degradada millor, de l 'a taraxia, I és per aixo que, a Venezuela, l'adrairació 
que ja sentia per vos s'ha enrobustit encara mésj no tan allunyat de l'am-
bient on heu escrit i publicat, puc ara donar-rae millor compte de l 'exten-
sió de l 'obra que ja heu acomplert i de la importancia d'algun deis obsta-
cles que, per a acomplir-la, heu tingut potser de vencer, I a proposit: ha 
estat ja llancaaa al mercat la dprrera -per ara- edició del vostre diccio-
neri , pquella de la qual em parlaveu en la vostra penúltima l le t ra? M£*in-
teressaria saber-ho. 

Per voler trobar-me a Venezuela a la data que el meu contráete exigia 
vaig haver d'aplacar la soutenance de la meva tesis de Lletres. Pensava pas-
sar-la aprofitant el viatge que volia fer a Paris en ocasió del Congres de 
Psiquiatría que s 'hi téyde celebrar. Pero la data d'aquesta reunió de ps i -
quiatres ha estat avancada. Sera, al Setembre d'enguany, 1 no a l'Octubre 
com primer s'havia decidit. I al ^etembre,la Facultat encara estará en va-
cances. He tingut dones d'ajomar a la Primavera del 51 el meu retorn -pro
visional, probablement- a Europa. Vos ja en sereu fora. El Congres ja esta
ra dat i benelt. I si almenys podía aleshores acabar d'una vegada amb la me
va Fenomenología de l 'Ex i l i . Pero ni aixo és segur. Ja us he dit que no t r e -
ballo gaire. I com menys trebal lo, mes modificacions descobreixo que hauria 
d' introduir al meu texte. 

M'ha afalegat molt que us haguessiu recordat de mi en el vostre pas per 
Franca. Us estimarla molt que, quan hi sigueu, em doneu la vostra adreca ais 
üststs-Unáits, No és impossible que, si us plau, ens hi trobera l'any que vé, 
quan, camí d'üurops, pensó atravessar-los. 
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