
Jaurae Hiravitlles 
Mayor da Gracia 30*, 
Barcelona 15 de eetembre de 1964 

Sr. Joeep Ferrater Mora., 
Bryn Mawr College., 
Bryn Mawr, Pa. USA 

Estimat y admirat Ferrater i Mora.» 

El nostre comú amic Haxtrin us haura parlat, potser, d'una editorial 
euara formada a Barcelona i de la que en sóc gerent general* 
La firma es filia de la fusió d'organitzacions ja existente i altres crea-
des ara» Aqeust meteix mee surtirá una cosa de Joan Fuste? un excel-lent 
escriptor valenciaf titulada "Diccionari per a ociosos" de la nova col-lec-
cio "Cara i Creu". Seguirá una reedició de Joeep Carner, "Bonhomies"^ i dues 
coses mes ja Uestes, T,P0blaci6 Catalana" de Joaquim Maluquer i la "Patria 
Llatina" de Nicolau M. Rubio. Tenim contractades també dues traduccions, -
"L'Homme" de Jean Rostand i "Interpretado del Brasil" de Gilberto Freyre. 

V 

Hi ha tres col-leccions mes:"Traducido del catalán"« "Biografíes" i 
"Primers", monografías de divulgación cultural» "Biografíes" publicara 
"Historia dfuna Familia", d'August Pi-Sunyer, una biografía de Fpancesc Puj;ols 
escrita per Blade Deounvila i Turró, per Pere Domingo, germa de Marcelino. 
"Traducido del catalán" publicara traduccions d*obres de Caries Riba, Josep Pía 
i Salvador Espriu (de moment). Finalment, "Primera" es una col-lecció que 
dirigeixo jo personalment. Es tractara d'una serle de monografies de 62 pagines 
(35 quartilles holandeses a doble espai) explicant un fet, una personal!tatf 
una institució, una activ±at cultural, artística, filosófica, científica o, 
simplement humana, en que els Paísos de L^engua Catalana hagin estat els 
primera. cronologicament, per qualitat o per quantitat. En tinc encarregades 
ja una serie: Consulat de Mar, Escola catalana de Cartografía, Gaudi, Miró, 
Tapies, Liceu de Barcelona, Ferrocarril Barcelona-Mataro, Factor de difussió 
Duran Reynals (cáncer), "Diario de Barcelona", "Orfeo Cátala", etc,etc. Activi-
tats en la que els catalana han estat "primara", al mon o a Espanya. Tinc 
ja me'e de cent titols. 

Hi ha alguna cosa vostra que pogues e'sser incluida en alguna d'aqüestes col-lec
cions? Res d'inédit que us interessés publicar primer en cátala? La tradúcelo 
al caetella de les vostres "Formes" tal com varen esser publicados per "SelectA-" 
amb un proleg dedicat ais le£to¿s no catalana, per exemple? No us interessaria 
una o dues o mes monografies de la ©1-lecció "Primers"? Aportacions filosofiques 
origináis en el pía nacional o universal d'algun deis nostres hornee^ Lull, 
Vives, Sibiude, ©rs, Pujols? Una brevísima nota biográfica i, despres, l'expo-
sició de la priroritat o l,e«cel-lencia del pensament o l'acció. 

• 

En fi, fora un honor per a tots nosaltres que puguessim comptar amb tina obra 
vostra* Per favor, dieu-me alguna cosa. 

Moltes gracies. Ben vostre, -
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