
Santiago Xile, 5 Juny 1955 

latinat amlc Ferrater : 
Pa prop d'un any que et t/areig escriure a 

París. He esperat el retora, la durada del cura i ara l'arrivada de 
les noves Tacanees d'estiu, i cap lletra, teTa m'arriva. Peí que em 
vares dir de la teva felna, abana de marxar a Europa, no he insis -
tlr", per saber-me massa atrafegat. Pero ara Ja no cree que siguí 
la feina el que governi el teu silenci. T'esdrit per saesejar la 
teva distracció" amb la temenca que tornis a mancar - si Ja no hi 
eta - a Europa. Com que suposo que si ets fora - alia, on siguis 
aquesta t'arrivara, t'eacri* per que constata el que etj oblidadis. 

Com et deia en la lletra de fa un any la 
tramesa del "Cant"ala Joca de Sao Paulo, no m'entusiamava gaire.En 
Guanea també" m'havia fet reserves a l'atzar que suposa el tirar-hi, 
tot i que ell ereia mes que jo, que el Premi del Valles era segur. 
Efectivament# no em varen premiar. Cree sincerament que Is el mi-
llor que convenía al meu treball. El vareig pasar a cuita corrents 
perqué es rebla abans del 30/6/54. Si me l'hagulssin premiat, segu 
rament que hauria quedat presoner del premi. El no fer-ho be anat 
poli~t i arrodonint la segona part, i ara cree que esta molt millor 
He arribat a les 200 pagines, sense adonar-m'en, com aquell que fa 
petitas apórtacions, i moltes vegades semilles' ordenacions. 

Durant aquest any, Benguerel ha estat a 
Santiago. El comerciant va fer fonedis al literat. S'ha deixat 
veure molt poc. Vareig parlar amb ell, sempre de pas, dues o tres 
vegades. Va prometem venir un día a "fer oncea" amb la seva dona 
a casa. Va marxar sense ni despedir-se, ni per telefon. No sé si 
estie equivocat. Em sembla que a Barcelona, mal v&reu parlar d'a-
quest afielonat que esperava que per atenciá els seus «mies ente-
sos parlessin un moment del seu "Cant". Em costa per el que Guan-. 
si em va dir que vares teñir molt exit i. per tant vares passar pre_ 
soner de visites i de compromisos. L'Olive , que si que ti un exem 
piar com el que.tena tu, mai m'ha fet una mots. El silenci de Ben
guerel, després d 'haver-me amonestat abans de sortir de Santiago 
per no haver-lo tingut en compte, em fa creure que ni ella doa n'han 
parlat mai. 

El Guar.sl que ha llegit totes les reformes 
i els noua eapitols, em diu que ara el "Cant" esta molt be tot ell. 
Estie dAepoaat a publicar-lo. Pero abana voldrla que tu el veiéssis 
i em digulsais la ultima páranla, te 1'enviar! alia on em diguis, 
si així et paau. Havia penaat que potaer a tu et plauria fer-m'hi 
un prbleg. Pero he cregut finalment, que potser era demanar-te masaa 
L'amiatat segurament exerciria una acaeció lndeguda. Ha decidit, per 
ti, corra s«uae i»trucxu«uui. Així el Cant va precedit de tres JS-
ginea "Salutacil de gratitud" 1 de 5 pagines al final que ea titulen 
"Pree perfeccionado^. L e o p o l d o C a s t e d 0 f ha eetat contracta*'pip.A*, 
BpaAllar per escriure una Historia d'Atterica. molt ben paga*. Abana J ' 
amb la seva recopilaeiá i reaum de la Historia de Xile, havia cobrat 
3 o 4 millona de pesaos xilens. Ha marxat, amb un petit equip de co¿. 
laboradora a recorrer América. Faaaara pela Eatats TTnits. Em va dir 
que pasaaria a ealudar-te , 
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Jo volia ¿¡áque llegis coses del meu "Cant", principalment 
el capítol "Espanya temptativa fallida de gran Bstat cohesionador" 1 els 
dos seguenta, en els qua/s es fa la constatada de valors humana 1 civils 
de la fórmaciá ce Catalunya i de Castella, feta peí sabadellenc, física 
i humánament cátala i política i ¡juridicament espanyol. Com que me'l 
vareig trovar amb el peu a l*estribo( no hi havia manera. Va voler perb 
" que li espliques. Es va enamorar del tema i portat per la seva bondat -
Castedó ás un home t¿ i un honie intel.ligent - em va dir que li plauria 
molt de fer-ne la tradúcela al castalia, car creia que seria molt sa per 
ajudar a desencastellar moltes coses. Sobre la meva exposicio* del capi-
tols que a mi m'interessava la seva opiniá de castella intel.ligent, va 
dir-me una cosa molt sentida i molt noble en boca de un castella. "La 
tragedia de Ustedes es que no son españoles; ustedes son europeos de pri 
mer orden. Cosas que España se niega a reconocer" , 

Patrocinat per la seccio d'Arta i Lletres del Centre Cátala, 
faré" unes lectures breus de capítols per a fer coneizer el llibre i per a 
preparar la ediciá. Utilitzaré el "Pi de les tres branques" i et demano 
a tu com a un deis patrons, si et senbla bé i em dones el teu pennín-, 
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