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Benvolgut amic,
t'adjunto fotocopies deIs

Manent i meu, respectivament, relacionats amb el
terres americanes.

Com endev inaras per la meya resposta, considero les
exigéncies o pretensions de l'Albert completament extemporanies.
Fa tres anys, quan vam parlar del tema amb tu, jo creia que calia
preparar un projecte, amb la col'laboració institucional i
aportació economica, per tal de treballar amb mires a una
situació com aquesta. Malgrat haver-ne parlat amb l'Oriol Pi de
Cabanyes i amb el mateix Albert Manent, no vaig trobar cap mena
de resso. Com tampoc no va prosperar la idea de muntar un stand a
la fira del llibre de Buenos Aires, amb l'organització de
conferéncies, etc., tot i haver enviat al senyor Nubiola els
papers adients per llogar-hi l'espai i tota la pesca.

De més a més, en Manent sap perfectament que ni jo ni cap
deIs integrants de l'Obra Cultural Catalana no tenim res a veure
amb el Casal de Catalunya, de manera que difícilment hi podríem
preparar cap conferéncia per a tu. Hauria trobat molt més logic
que m'hagués demanat d'organitzar-Ia a Obra Cultural Catalana,
cosa que no ha feto

Per tan t, d 'una banda, considero que e 1 que
que la Generalitat s'adrecés a la Universitat
oferint la teya conferéncia, aprofitant la
adjuntant un curriculum teu, a més de plantejar
remuneració (que jo considero dubtosa, ateses
economiques per qué passen els centres d'estudis
El director del Departament de Lletres de
Filosofia i Lletres, de la UBA, és el senyor
L'adre~a és: Puán, 470 - 3º, Buenos Aires.

Per 1a meya banda, a tots e ls componen ts d 'Obra Cu 1tura 1
Catalana ens plauria molt de preparar una conferéncia especial,
al marge deIs actes que organitzem cada primer i tercer dissabte
de mes, per a tu, que, tenint en compte els dies que seras aquí,
podria ser el dissabte 23 d'octubre. La conferéncia hauria de ser
en castella, car la intenció és de fer conéixer la nostra
realitat cultural al públic argentí. Potser la de Dalí i el
surrealisme tindria més atractiu per aquest públic, sempre i quan
la figura de Dalí sigui vista amb optica catalana, com no dubto
que així ho deus fer. Pero potser també podria ser interessant
"L'aven t.ura de 1a 1itera t.ura cata 1ana en terres amer icanes", si
1a poguessi s fer en caste 11a. Si et semb 1és bé aquesta idea,
t'agrairia que m'ho confirmessis com més aviat millor, enviant-me
un breu curriculum teu, per poder preparar el programa (te
n'adjunto un de mostra).
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Al marge de tot aixo, sapigues que pots disposar de nosaltres
(de la Isabel i de mi) per a tot alLó que hagis de menester.
Vindras amb la teya muller? Si més no, ens plauria molt
d 'inv itar-vos a casa nostra un dia que us vag i bé. Nosa ltres
vivim a l Gran Buenos Ai res, o sigui a uns 15 qui lome t res de la
Capi ta l, i no ten im cotxe, pero tanma tei x ja trobarem la manera
que us sigui f á c í l de venir, ja que us vindríem a buscar a
l'hotel amb taxi i us hi acompanyaríem de tornada.

Em sap greu no poder ser més ex pedi tiu, pero el ma l ve de
part deIs nos tres funcionaris que no acaben de veure la
importancia que tindria comptar amb una institució, als diversos
paisos d 'Amér ica, que fes la fun ció d 'una ag regació cu ltura l
d 'ambai xada. I ai xo ho haur ien de pagar, ja que tots nosa 1tres
ens hem de guanyar la vida pencant i no podem dedicar el temps a
feines improductives. Ja veus, pel que li dic a en Manent, quina
és 1a meya si tuació: ni tan so 1s no puc comptar amb feina de
traducció de les editorials catalanes i m'he de passar al
castella~

Celebro que pugui realitzar-se aquest viatge, car em va
semblar que et feia iltlusió de fer-lo. Records a la teya muller,
de part també de la Isabel, i rep una cordial abra~ada del teu
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