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Estimat amic:
TI escric ccnvencu'tde,que vi;u.sa Bar-celona, junt

amb els teus. En la teya ú Ltí.ma ll~¡tra (14;-V1,11-1962),em di-
guéres que embar-cáves el l\)d IOctub.se. Si no ;,esticmalament de
memoria, et vaig escriure tot segu~t. Despré~, pel Novembre v~
reig anar a la Guinea eapanyo La a'I'er'un estudi diAntropologia
Social per encarrec de la ,9orri.isiónde Desarrollo de la Región _
Ecuatorial. Amb un interr~gne d'urrsdí.esdel Nadal, que vareig
passar' a Madrid ambla família, m~he,passat practicament,4 me-
sos per aquelles contrades equato:rials. Ara, de tornada i una
vegada posat una miqueta aJ-corrent de les coses quotidianes, _

. penso:quines ser~n les activitats d'en Calders? oA'més, si tot
surt bé, em proposo anar a Barcelona aquest estiu, i,no cal dir
'que penso visitar-te. En aquest sentit, voldría confirmar ón _
est'B.s,i que fas. '.Buposo que est arás moltenfeinat, i potser _
una miqueta de econcerrtat , .per'o,penso, que t'arit.r'asretrobant -
paulatinament i que tots vosaltres us reintegrareu a la gran fia
m í Lta catalana. Per la meva part, .tinc moltes ganes de veure't
i a Barcelona, i sentir l'ambient catala, puix ací a Madrid em
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sento una miquet a estrany, a desgrat de que fa prop i1e f ·t&1ntz:p d B 1
que hi sóm. lTmveSI a •.ft onoma e arce ona

. ..., . Bibliotecad'Humanitats
Les meves activitats: Són professor de l'Universitat de !Vi..@:

drid (])acultat de Filosofia i Lletres) de dos cursos: ANTROPO-
LOGIAy ETNOLOGI.ADE .AMERICA,i RELIGIONESPRIMICL1IV.ASDE .AIvIERl
C.A. Compots veure, tinc America tematicamente ficada a l'in-
tellecte. Per altra part, dóno conferencies sobre Ant.r-opoLog í.a
i· Sociologia, e-nc ar- que tinc moltes ganes de fer un estudi
ci~ntífic sobre el caracter catala, tema sobre el qual s'han -
dit moltes coses intuitivament i literariament, pero que no em
plauen i crec més aviat que es tracta de topics, ja que el ca-
r'8.cter catala esta en crisis i seria molt iriteressant saber -
per ón s ' orienta. Estic prep.arant algún llibre, pero la feina
em té acorralat. V'8.rei.gperdre unes opcsí.cí.ons: a la c'at edr-a de
Sociologia de 'la ,Universitat de Barcelona. Comdiuen els mexi
cans: fou un. veritable chanchullo, ja que qui va vencer és un-
autierrt í,c pobre noi , pero la po.1Itica inana i convenia que tre-

-,guésdita catedra el sosdit noí., Em sapigué molt de greu, ja'
que és tractava d'una oportunitat d'anar a Barceiona, pero en
fí, un altre dia ser~. Espero qué tu segueixas escrivint, i
suposo ~ue hauras vist tots aquells que poden ajudar-te molt. -
puix_les l,}etres catalanes, crec, es troben en un bon momento
.. R~'s·mé,~{. lVíolts records i una forta abr acada del teu am.ic -
invari'~l~, i¡sal.1utacions per la teva fam.ília,
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