
Cinci, Nov. 27. 1964 
 
Benvolgut Professor: 
 
No sé si deu recordar-me. Soc amic de Joan Oliver i ell va presentar-nos la primavera 
passada a Barcelona, uns moments abans de que vostè sortís cap a la Facultat 
d’Econòmiques per donar la seva conferència sobre els nivells del llenguatge. 
Aleshores vaig parlar-li del meu interès per H. Broch i, concretamente, de “La mort de 
Virgili”, obra sobre la que vaig fer el meu treball de Llicenciatura. Pel doctorat, pensava 
seguir amb “Els Sonàmbuls”, del mateix autor; tanmateix, no ho tinc decidit per que la 
Lit. Espanyola del XIX i principis del XX m’atrau per motius més immediats. El meu 
interès per Broch és, però, el mateix. 
 
Aquest any estic a l’Universitat de Cinci com V.A.P. Va ésser una oportunitat 
inesperada, doncs un amic X. Rubert de Ventós. Va oferir-me aquest lloc que ell 
ocupava l’any anterior. Donc un curs sobre el “98” i un altre de civilització. 
 
El Chairman del Dptmt. va parlar-me dels cursos d’estiu, però jo havia escrit 
prèviament a l’Universitat de Yale demanant treball precisament per l’estiu. Broch morí 
a Yale i l’arxiu dels seus treballs inèdits és a aqueixa Universitat. 
 
Vaig badar perquè, tot esperant la resposta de Yale, he perdut la possibilitat de restar 
a Cinci l’estiu, [comenzant?] algún curs de llenguatge. Mentrestant, no sé res de Yale. 
 
Per raons de treball i de tranquil·litat econòmica, m’interessava poguer-me quedar a 
U.S.A. aquest estiu. El Chairman m’ha oferit un altre any acadèmic a Cinci, però la 
meva intenció era, senzillament, la d’aprofitar els mesos de juny i juliol, i tornar a casa. 
 
Jo voldria demanar-li si [creu?] possible per mi donar algun curs a B. Mawr de 
llenguatge o Literatura, i si vostè podria fer quelcom en aquest sentit. 
 
Perdoni la llibertat qu’em prenc al escriure-li i distreure el seu temps amb la meva 
carta. 
 
Rebi la salutació més cordial 
 
[Signatura] 
 
 
 
 


