
Barcelona, 4-XI-54 
Passatge Carolines, 6 
 
J. Ferrater Mora 
Estimat amic: tinc entre mans un projecte en el qual necessitaria el vostre ajut. Anem 
a reprendre la publicació de la “Revista de Catalunya” però al Brasil, on hi ha que l 
finança un grup de gent jove – de Saô Paulo- que s’encarregaran de fer-la imprimir i 
de la distribució. La redacció es centrarà a Barcelona per a donar-hi un to de 
publicació de tots i amb la col·laboració –sota el signe d’una exigent qualitat- de tots. 
L’empresa –ja ho sé prou- és difícil, gairebé mítica. Per què no? Però és evident que 
a Saô Paulo hi ha tres condicions que sembla que, alhora, no es troben enlloc més: 
un grup jove unit, uns diners i llicència. A l’interior segueix faltant això darrer i tothom 
està convençut ara que n’hi ha per temps. A altres llocs sembla que falta alguna de 
les altres condicions, o totes dues, com per exemple a França, on sortiren els darrers 
tres números. 
Això, com us dic, m’ho han encarregat a mi, ajudat pels amics que podeu suposar. 
Volem fer una revista apolítica i d’alta qualitat que sigui una reivindicació “per se”. Ja 
podeu comptar per què us escric. Teniu algun assaig inèdit -10 o 15 pàgines a 
màquina- per a donar-nos? Tenim la col·laboració de Ferran Soldevila. Ara acabo 
d’escriure a Joan Coromines, [il·legible], Rovira i Virgili i, potser, Pompeu Fabra. 
Tothom d’aquestes figures hi ha de ser. Jo com a jove  encara que sou i com a 
mestre, us hi voldria al primer número. Penseu vós la solució per a no fer-me 
esperar gaire, pel bé de la revista, el 1er número de la qual hauria de sortir el 
[il·legible] Us ho demano com un favor. Escriviu-me aviat el què cal [il·legible] 
escriure’m directament. Perdoneu, una vegada més, que us destorbi en la vostra 
feina. 
 
Afma. 
 
[signatura] 
 


