
20 de gener, 1991 

Sr. Lluis Foix 
LA VANGUARDIA 
Fax 412.0071 

Estimat amic: 

Contesto immediatament el seu Fax. Aprecio molt les seves paraules, i 
espero veure publicat aviat a LA VANGUARDIA el meu article "Así habló 
el sentido común". Naturalment, en tant que autor, jo no puc considerar 
EL PAÍS com 'la competencia", perqué n'he estat coUaborador des del 
comengament, i segueixo essent-ho. Per a mí sont organs que em 
permeten expressar-me, i estic molt contení que LA VANGUARDIA en 
sigui un deis poquíssims - b e n pocs, certamente; darrer terme, només 
dos-- deis realment importants. 

Pensó ser a Barcelona del 26 d'aquest mes --la setmana que ve-- fins el 
6 de febrer en ocasió de la sortida de la meva nova novena, La señorita 
Goldie, que publica Seix Banal. Espero que LA VANGUARDIA s'en pugui 
fer una mica resó. Seré, com de cosstum, a casa de la meva germana, 
Merce, Provenza 229, 4t, 1, telefon 215.0833. Em plauria moltíssim que 
durant la meva estada ens poguéssim veurem i parlar, aixó com veure a 
Joan Tapia. 

Per cert, voste i el director em van dir un dia que em pagarien el 
mateix que m'oferís EL PAÍS. Des de fa un temps em paguen 60.000 
pessetes part article (menys l'impost); em fa una mica de vergonya dir-li 
aixb en aquests moments, perb no faig altre cosa que seguir la nostra 
conversa al Restaurant i ser, com no som els dos, ciar i cátala. 
Naturalment, tinc comprovants del que acabo de dir-li, perb no el vuíl 
ofendre enviant-li una cbpia en aquest moment: seria com pensar que 
vostes no confien en mí i estic segur que é s tot el contrari. Aixb els ni 
hauria dit en veuren's, perb (de nou, amb molt vergonya) li no anticipo. 

Aixb del Fax és una meravella. Com el telefon, perb encara millor. 

Salutacions cordials 

\*sw 


