
u¿\ 18 de febrer, 1984 

Estimat Salvador: 

He rebut la teva carta fa nomes un parell de dies i ; 
la contesto gaireb¿ immediatament. 

Prliqer, envío les respostes a les noves pregyntes, •• (, 
així com una resposta mes llarga a la tíltima pregunta* ••-. 
Envío tambe ¡un parell de pagines amb algunes pétites .U' 
afegidures, necessaries desprís d'escolar-se tot aquest,: ; 
temps. Fínalment, envío una resposta mé's llarga'a la."':î  
pregunta! sobre les "obres de fíccio'". Espero qu$ tot '/>;.{ 
siguí ben ciar, que puguls enviar 1'entrevista completa, /;.< 
a Esteban ; Mate i que, per fi, surtí el numerp :;| 
d' Anthropos t SÍ, sembla que Esteban Maté ''!means': '̂:i;" 
busines.s. ' /;•.•• 

fffjffflpífc mean buslness (ni potser cap a l t f P c ^ ^ S 
son els nostres amics Garrido i Muguerza. Aquest darrer | 
sembla que ha fet fondre, raisteriosament,, els teicts i 
origináis del que va ser Transeparencies, perquV justa- f 
ment Esteban Mate voldria publicar, per fi, el Celebre 
"Homenaje" pero no li es fácil recuperar els téxts. £s 
una llástima. Es també incomprensible, 

He rebut carta de Telos pero no (encara) de Zero. 
Faré" el que podré, pero, encara que no ho creginís, es-
tic amb 1'aigua al coll. Era vaig compreme^re a^fer •; un \ 
article": cada dues o treg setmangg 'per- ta El 'Pa-0 i fins 
ara he ácomplert la promesa (han sortit Ja etnc o sis . 
artlcles, segoñs era diuen, perqué jo» tío i t cap 
ni un; serusilament-no mel's enVienK EffticñraltTcbntent 
que t'hagi agradat "Superpotencíes"^ Potseif"% podras 
veure m* tant en tant alguna altre coa»™. En tot cas, 
aquesta articlets em preñen tempst._ peirdUB els faig amb 
moica ctórw i procurant (jüe no s assembTín al qué piíDTi-
quen, en les pagines d"'Opinio" del diarl, qlguns deis 
nostres amics, que, per dir-ho en llengüatge fítbsofic, 
"fan com els ases els pets", es a dir, els lláncen. A 
mé's, estic escrivint les "Croniquejfs.de Corona1' i tra-
dulnt a l'angles (i retradu'int les pa&es malisslmament 
traduídes) de "Claudia, mi Claudia" a veure si algún 
editor nordameric^ o angles es decideix a publicar-la. 
. +§ b§ *°[[°j p*z-§[ +2j§C. Suposo que están a punt 

de sortlr diversos lllbres meus: els Fundamentos de fi
losofía, el Voltaire en Nueva York, el nou ünamuno, els 
Modos de_ hacer fílosoÍFía~i pero no en se rei de res, 
perqué els editors «íít*rs hisp̂ anics es distingueixen 
per llur impecable silenci. 

No et preocupis en absolut que la Soledad Ortega 

Croniquejfs.de

