
Santiago de Xile, 30 Desembre 1962. 
Casilla 1720. 

Estima* ft»i« Ferratcr : 
He rebut la teva lletra del 16 actual, que agraei-

IO. Tu, sempre tan enfeinarfi presoner del taranna del terapa. Sembla que 
la presea hagi de fer más forat en ela pobres diablea que, :om jo, sostenim 
la nostra vida i la deis nostrea, amb feinea de tipus comercial. Pero jl 
teu cas comprova que gairebé" ningá 8'escapa de la febre oficial de l'hósa 
que passa... i que ollmpicament,! amb tota la elegancia,ho atropella tot. 
Jo, que en tino plena consciencia d'aquesta barro era nodalitat, m'en salvo 
o tracto de salvar-m'en, el millor que puc. 0 lío vull viure amb tants pressant 
damunt del meu esperit. Iíosaltres som els unics :ue no poden contribuir a 
mantenir-nos aclapasd;a en aquest mó*n tan progressiu i d mocarta. I estic 
mes content que molts de saber mantenir les degudes distancies entre el nue 
val la pena de saber ser i la conspiració" vivilitzadora que srimposa. Espe
ro que tu tractis de saber fer cosa semblant i proporcionada a la classe de 
les teves activitats. -To es pas balder aquest modest saber ser, que manta 
molt alt el poc que valem de profit real. 

He rebut carta de López Llauss^s del 18 actual. Es 
probable que si tu li rfareü fer el record juntament amb la data que fc'escri-
vies, ell no naris. rebut el recordatori quan m'escrivia, Perb no cree nue 
llagues tingut gaire influencia, ""'havia d'haver tingut, la primera que/li 
vares fer, i no n'ha tinnxt. Jo li vareig escriure sense pecar de líeu£er ni 
d'optimista, sensillament d'autor enamorat de si raateix. Volia teñir la segu 
retat que la meva lleugere8ar*perjudiqués el resultat de l'edició. Li recorda 
va el meu silenci. 31 bon ju-ici de 1* obra¿4' amica com tu i Ouatr casas, els 
quals m'havien dit que recoman^ven a ell l'edició (2a.) catalana i la caste-
llana(ía.). El premi i el triomf ais Jocs Ploráis d'Alguer, per un Jurat in 
terioTmolt qualificat. 1 per illtim, la lletra íebuda de la Biblioteca A pos -
tolica del Vatica, que"agraeix la tram.sa del meu llibre, CANT A LA CIUTAT 
OBRERA? com a homenatge a la Biblioteca". Jo vareig enviar l'obra al que 
fou fins fa poc Pref'-cte de Ir. Biblioteca, Anseln Albareta, Bnedictí, ex A-
bat del Conestir de ' ipoll. Va ser élegit Cardenal. ;:l vareig felicitar per 
aeri i per correu ordinari li enviava el CAftT. Va contestar Liolt cor-iialment 
la felicitado, "o h¡ via rebut encara el llibre. El va llegir quan ja era 
Cardenal i ha fet cor.test-r-me peí nou Prefecte, la carta quê Síh. dono el tez 
significatiu. 

Li deia, dor.tt(a López LL., que desprás deis rei -
terats testimonis en crescento qualitatiu, creia que la meva proposta era 
una oferta madura i profitosa. Li oferia editar un llibre se possibilitats. 
El retorn a la normalitat a la Península, s'apropava¿, i, com ell reconeixia 
postfriorment, amb llibertat el llibre es vendria forca. L'edició castellana 
seria un altre exit. Aquesta pa'issos americans valoren forga tots els homes 
que formats a allá, triomfen a America. Saja en les idees com en les activi
tats economiques i espirituals. Tenim un public¿ensible i cultivat nue li 
intr-ressent 1*orare d« pr1 ocupacions que vivim i sostenim. Les nostres opini 
or. son ben valoradas. Sis intereasen com a soüteneiors d'idees actuáis, no* 
a experts de retorn, d-- la vida hispánica i com a servidors de la Oomunitaf 
espiritual i política d'Suropa. Les rostres visions i experiSncies atrauen 
el sentit profitós pe:'¿ a la verttóració" le la comunitat económica i espirî i ' 
tual d'America. I la normalitat a la Península fera aue les promocions d'ho-

l(An 



taes que peí torn natual els arrivi la responsabilitat de pensar i servir la 
hora nova, cerquin i propaguin els escassos testimonia áerens i objectius 
que expliquin "1 passat i il.lustrin 1'esdevenidor. 

La seva carta té aquella cordialitat mere ntil que utilitzen 
els comerciants que no s'interessen peí que hom els demana. Es veu que res ¡ftx 
del que li deia li va iir gran cosa. Tampoe li varen^ intereasar les meves pro; 
jeccions peí íutur seuf com a cátala, com a editor i com a honte europeu agut 
i dotat. Tenia, ben clarament.al cap vers altres coses, que ocupaven les se-
ves preferencies . Tu tenies rao quan em déi*s que potser , degut a l'estat 
actual d'Argentina, millor preparava les maletes» Tu recordaras bé que jo t* 
havia escritabans que tampoe creia que sigues, en els moments actuáis, gaire 
sensible a les meves suggerencies. Pero Cuatrecasas en Ür-me que havia paS 
lat anb López i el seu fill^ i que els havia trobat forca bé", i que eccrivis 
fent la proposta. Qvte ell havia renovat la petició i que tu renovessis la te 
va, perqué ho vei" viable. Total que demanera elegant varen creure que era 
mes curt engrescar-lo.per treure-s'el de sobre/que cap altre COSM de rospon-
sabilitat. 

Cl^ramftnt em diu López que si no ás un mecenes, no veu posi-
bilitat que trovi editor, ni per la 2A. edició catalana ni per la traaucció-t/ 
castella. I Que sentintj(/'ho molt no em pot coaplaure. En cap moment em diu 
res de la teva r comanació ni tan sois de 1" del Dr. Buaireeasas a ^ i ell 
va dir que em dignes que jo li planteigés la edició per estudiar-la. 

Jo, per.so contestar-li al Sr. L6pe«. i:o ho fr.ré" desseguida. 
Acabo d'escriure a Joan Cuatrecasas. Esperara el que tu i ell em cor.testaeu. 
Per si, vo^altres que el coneixeu :.és, amb sugeriu algún consell o alguna 
rao per a teñir en compte an la meva contesta. Li contestaré correctament i 
sense di cutir-li la seva posició. P±ovant-li una mica discretamer:t que pot
ser no percep molt clara la hora actual en la millor forma de servir, i que jo 
c-guiré e. forcant-me per a acons^ruir les due:.: edicions, perqué la meva respa 
sabilitat m'obliga. I que m'haria agrada* que sigues ell, de qui per exp^rieri 
cies passades - i la teva no és la única ni la menys impiotant- m'hagues acó 
panyat s re^litzar un^ plans de tanta eficiencia espiritual i política, tant 
p r la Península Ibérica, com perla Comunitat de Pensament d'Europa i per la 
Orientaeió Pormativa del Pensament comú d'America, 

Su tens la paraula, potser que l'error en l'hon,de plantejar 
li les edicions, en ser un error, obri nous horiteons a la Beva meditació" i, 
qui sap si tambe, a la seva conveniencia. 3i és sensible, pot adonar-se que 
les millors coses no es fan,a l'hora present i per/ervir a 1' er,d<r.idor, rué 
tothora tenim la obligació de saber servir, de manera una mica masaa olímpic 
amb el poder i influencia que portem guanyats. Per seguir guanyant posicions 
hem de saber emprar actituts una mica origináis - les que els temps porten 
sense avertir-nos-les. 

Pelif Any 1963 per tu i pels teus, us desitjem tots nosaltres 
Digue'm de on d'America puc adquirir la nova edic-ó do "Les ormes de la vida 
catalana" i el iíecull deis teus principie filosbfics, si ja esta editat. A— 
quest darrer sobretot m'agradr.ria llegir-lo. Per veure si parlarit del teu pen 
sament ets mis precís, ciar i directe. En una paraula, segur, ííolta deis es-
tudis que dea d'America he lltgit sobre els que prologues o intradueixes, ma% 
titzes tant en pro i en contra, que el pensament deis mitres avegades resta 
una mica poc ciar, una miea reduit. I jo em recordó que els teus estudis te-
nien un merit molt original i valuÓs. No solament es feien molt entenedors,es 
Telen, aixi mateix, obertament emocionante. I probablement no t'hopr^nosavea 
I ara, un major «aber i domin* trovo que ni els fa m ^ e ^ ¡ ¿ — n ¿ Z~~*•»•—7~* 
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