
Santiago, 17 Juny 1954 

Estimat amie Perrater : 
Fa una diea que he rebut la teva lletra del 5 

del present mee. Se" el que san ele fináis de cura i comprenc la inopor* 
tunitat de la demanda que et feia, en la darrera .lletra del 15 Abril úT 
tim. Per sort, el tempe et va privar de dedicar-te a la meva suggestTó'. 
Dic per sort, perqué va pasear la cosa mea divertida. La preocupada 
que va presidir amb rigor la redacció de la eegona part del meu Cantfes 
va enBenyorir plenamente de mi, i segurament que el rigor em va portar» 
per salvar certes coses, a mutilar-ne d'altres. Tu vares captar amb ra 
pidesa la llacuna i me la vares observar» En esplicar-me - esclicarvte -
en la meva lletra, com que ja havia salvat la dificultat temuda, succeí 
que Jo mateix em vareig lliurar de la preocupado. I després d'haver-te 
dit que reveiéssis el text últim, segons la meva posició", jo ja quedava, 
tambe, lliure per judicar-me millor, d'acord a les teves obaervacions. I 
si bé et deia que abana de marxar cap a Europa em diguéssis alguna cosa 
per si jo podía^aprofitar en pasBar en net el text, no vareig pas res* 
tar esperant. Els sis primera capitols passaren al nou text iguale, Una 
mica meVpolits. El sete,una mica variat, potser millor arrodonit. El 8e. 
que tu trovaves massa breu i que a mi em xenblava bé, va sofrir una pe-
tita, pero molt bella ampliació. Al costat de cada una de les activi -
tats tecniques-materials de la ciutat s'hi fa la creixenca i dessarrollo 
de les valora espirituals realitaades. El massa concret del IX s'ha hu-
manitsat for9a i s'hi ha preparat l'asaaig auperat - en lea conaagraciona 
efectivos - del poder de/fer de la ciutadania . Una gran preocupada em 
perseguia des del comencamaent de la confecció del text que havia d'anar 
a Sao Paulo. Era la pregunta natural que el futur lector neutral es fe
ria. Si els homes de Sabadell estaven tan ben dotats, perqué fou possi-
ble una desfeta tant rasant de institucions i de mañerea, senae cap gest 
ni protesta ? Aquest buit no quedava esplicat, i la omissió* perjudicava 
massa la exaltado sabadellenca. I privava, altrament, de una experiencia 
que tenia un gran valor que fos descrita. Naturalment aqui ja m'acarava 
amb un aspecto delicat per la meva preocupació* Pero,en aquest moment, ja 
em sentia bastant deslliurat del perill, per a afrontar-lo. El capítol Xe 
sense perdre cap de les coses que tenia, ha estat ordenat molt millor,ofSjc. 
L'exposidó" de la desaparició del Bosc de Can Feu, del tres Grupa escolare, 
de les intitucions humanístiques i tecniques s6n descritos amb comentarl 
per tot el que representa cala un deis tres. I Biel pregunta cada vega a 
l'amic estranger com la ciutadania romangé callada. Perqué permetia que 
el eontingut que jUBtificava tota la humanitat sabadellenca, fos arreba -
saat ? No podia ser indiferencia. Que era ? La segona part de la descrin 
ció de l'amic estranger és ampliada amb la deacripciá de la técnica de BOUS 
baixoa i d'escassetat d'alimente. Técnica que redueix l'home a la defensa 
animal. I que ha estat mantinguda estrategicament per a redulr lee facúltate 
de l'home i crear la classe nova deis traficante, soport de les noves aute-
ritats. La malaltia física i moral de la gana, i la por per l'altre, havien 
aconseguit elB fruita maléfica necessaris. La descripcio de l'amic de Biel., 
en dialeg amb les preocupacions d'aquest, em fa l'efecte que ha guanyat en 
riquesa descriptiva i en veritat reveladora. La tragedia s'ha agermenat mes 
amb el pensament fonamental del cent. L'onse capítol :'El pitjor exili.* Esta 
notablement ampliat i enriquit. Es glosa el < triol* de l'animalitat i la deifi 

Itwñ 



Ferrater Mora 17/6/54 II 

cació de la materia, amb gran irónica serietat. Biel es debat, inconven
cible, i la recerques que fa a totes les coses conegudes, serveixen per a 
explicar ara com estant i viuen les coses que abana eren sentit revelador 
de l'esperit de la ciutat. Esc fabricants i la clerecia, viuen satisfets 
i tranquile de la nova óituació', i la seva posició es descrita amb sereni-
tat no exenta de valentia. S'explica la coincidencia en I•apaivagament d' 
aquest dos bracos amb els "cavallers de la espanyolitzacio" per sotmetre 
1*anima i l'esperit sabadellenc. Hi ha una manifestació" del sentiment de 
la cataLañitat. I un ordre queda establert. Els fabricants i la clerecía 
acepten gustosos el seu servilisme ala cavallers de la espanyolitzacio, per 
que aquesta els treuen les castanyes del foc. Ells, per fi, teñen asseguraüí 
el servilisme deis que paguen. Segueix la descripcio de 1'anterior text 
que fa impossible a Biel tornar a la seva ciutat nadiua. Jo et deia que re-
llegipis bl els darrers capitols. Em pensó que en el XIIe,"El clam silencios 
de les xemeneies" hi ha una bona part de la pintura de la Confraria deis po-
ores. Aquest capítol ha sofert poques modificacions. Alguna petita intro -
ducció. La mes important en comencar, esplicant la presidencia perdurable 
de les xemeneies en a vida ciutadana. El XlIIe, dedicat a esplicar el po
der salvador de la Confraria deis pobres, ha crescut bastant. Esta, mé*s expli 
eatf tan per el que per natural conseqüencia es porta dit, com peí que s'hi 
ha afegit. A la fay.a de tots els valors racionáis, resta el poder de la 
puresa original ineqfecient, que per ibgica ilógica, pero, per realitat salva-
dora/guarda, per vies no **/ racionáis ni intel.lectuals, les coses valuoses. 
De la mateixa manera que l'home del camp, ha estat el que ha protegit de la 
desfeta, les tradicions i la llengua, tantes vegades corrompudes a la ciutat 
de ciutadana no pagesos. Al final el capítol contrasta a 1'aprenentatge de 
les valors M D E E 5 S P 5 E 5 servidas pels pobres, el seu mestratge en el domini 
de la gana i de la por, en el domini de la imjííria i de la rapacitat sofer-
tes i en el de la superació* de la bondat profanada. El XlVe ha adquirit, tal 
com estava, más element de unitat, amb totes les fetes fina aqui. Perb a la 
entrada del capítol es diu que si malgrat les catástrofes desplegadas deis 
elements, la natura s'ha perfeccionat i embellit, les torpeses de l'aprenen 
tatge de l'home no podrám comprometre la perfeccic* «el món moral. El capitol 
que ha tingut la major creixenca, és el XVe, el darrer. El tema va venir-me 
sol, despres de totes les reformes introduides. He mantingut la visió del 
creixament del passát, per la descripcio que ja coneixes de les xemeneies. 
Pero Biel vol veure i veu algunes anticipacions de l'esdevenidor. Fa una 
descripció" molt objectiva de la fatalitat de la vida material, del diner i 
de les seves desmesures. Veu que els sabadellenos del futur han superat la 
tiranía del poder del diner. Descriu els nou valors deis enginys i de 1*in
tel. léete i s'avanca a observar que poden igualment viílar-se, com els del 
diner, si com ells, es demesuren igualment. La desmesura és la dehumanitzacio*. 
El problema de l'home, en aquell futur, segueix essent el de fer-se home, per 
sobre de tot. Es parla del noi de l'home en la cursa evolutiva i de les ten-
tacions del man exterior. Del misteri de les coseíi del de l'home. Biel man 
tetó* la confianca - i la justifica - en el sabadellenc del futur per aquesta 
vigilancia. Es treuen nous exponents del paseat per a amparar la esperances. 
Fina s*escapa una intució sobre el noa de la ciutat. S'admet que per aquest 
camí l'home de la ciutat, si la clerecía no s'eleva, ferSfals per el man moral 
que no pas ella. Aquests somhis del futur son xemeneies imponente de la ima-
ginacié de Biel. I a la desfilada de les real i de lee Imaginarles, Biel acltt-
ca els ulls per sempre. Es possible que m'equivoqui. El poder de descrip
cio* que tu vares captar tan be, ara em sembla que manti vigoria fina a 1'aca
bar. Aixo si, les possibilitats de les eontraversies, també ha augmentat.Mal 
no s'empra cap deis mote facile que fan esvair la valora de les coses. Et 
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diré" mea. En les latituts i en lea ments, en que la cosa religiosa é*s 
tabii, cree que el meu Cant va morr. He acaTjrat la posició terrenal de la 
clerecía, en que sigui només de paa, amb teesi rel.ligiosa, bastant dins 
de la línea pie ñame nt racional de Lecom^te día EBHX Naül. Vaigfdoncs, ais 
Jocs Fiorali de Sao Paulo, una mica irbnicament. Esperant que siguin una 
mica ignocents o una mica intel.ligents, perqué el meu petit treball els 
abelleixi, El meu fill Claudi em deia¿ ara si que haura de pensar entre 
quedar-se amb el merit o amb el premi. lotes lea alternatives que pugáin 
esdevenir al meu Cant, ala ̂ oes.les rebré" amb satisfecció. Be fet la tra-
mesa del treball, el dillune d'aquesta setmana, perqué de una vegada ha-
via d'acabar de polir i repolir-lo. I4nvio un Índex perqué vegis com han 
augmentat les proporcions»^ L'he passat a paper de tamany carta, l'anterio* 
text. fíen aquest papte/í feria unes 80 pagines. Tal com esta ara en te 104. 

XX T'escric desseguida perqué sapigues que sénse que el 
temps et vagi donar per a ocupar-te una mica del meu Cant, en aquesta eta
pa, les teyes indicacions lScides i certeres, m'han guiat sempre per a fer»̂ ' 
bá a una obra mig literaria, mig de penaament i a un document de valor mo
ral i pedagógic pt&B meus sabadellencs i pels nostres catalana del futur. 
Dissabte, Alexandre Tarraga, vé a diñar i pajsarem la tarda llegint i co-
mentant el Cant» per el qual peí poc que n'hi he dit, hi esta vivament in-
teressat. Despres el donaré a (Juaneé. FSs cinc céntima del canvi ais de 
Barcelona i ais de Sabadell. 

Escrr'-me abana d'anar a Barcelona, i després, natural» 
ment. Records deis meus pels teus . Una abracada cordial del teu amic 
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