
Londres, 20 d’abril 1985 
 

Estimat Josep Maria: 
 
Rebut el manuscrit de The Observer i després la teva carta del 9 d’abril. Iniciaré les 
operacions via Blackwells (Oxford) que no són editors de novel·les però és on hi tinc 
més entrada. Caldria que m’enviéssis una sinopsi de l’argument, d’una pàgina o 
menys. Potser ja n’hauràs fet alguna per a la Ms. Schulman. Vull també un brevíssim 
currículum o referència biogràfica on esmentis que vàries obres teves han estat 
traduides a l’anglès, italià, etc., entre altres coses. Són consells que m’ha donat un 
amic editor. Em sap greu de donar-te més feina però ja saps que aquests són els 
requisits que demanen avui tots els editors. Inmediatament que ho tingui faré gestions, 
tot esmentant sempre el teu agent literari a Nova Iork, per tal d’evitar embolics. 
 
He llegit “Ventana al Mundo” (País). Espero poder-te’n incloure còpia en aquesta lletra. 
M’ha fet gràcia de que el tema encaixés en certa manera amb un article meu (escrit en 
col·laboració) que comença a la pàgina següent. (si cap a la fotocopiadora també te 
l’enviaré: la culpa és teva per demanar-me escrits meus). Has vist el “rapte de la 
moral” a Rev. Occid? (no. 45) 
 
Has rebut carta de la Victòria Camps convidant-te a Santander pel juliol? Hem pensat 
de montar un curs amb el vague títol de “El porvenir de la filosofia política”. Parla del 
que vulguis: si no vols xerrar o especular sobre el futur de la filosofia social/política (en 
té?), pots dir-nos què és, o si és encara possible. El que vulguis. Vine, però no ens 
fallis. Serà una excel·lent oportunitat per a veure’ns i parlar. Fa massa temps que no 
ho fem. (Del 8 al 12 de juliol). 
 
No t’amoïnis per aquests 2 llibres teus. Si t’en sobren, m’els envies. Sino, els compraré 
jo mateix a l’estiu. 
 
Vaig veure la gent d’Anthropos fa un parell de setmanes, i em digueren que el teu 
número el tenen força avançat. Has vist l’entrevista al no. 10 d’Enrahonar? No la vaig 
pas traduir jo. Crec que si que ha sortit el no. de Teorema amb la conversa, però no 
l’he vist. 
 
M’alegra que t’agradés el meu divertimento sobre Madrid: és un enigma històric, que 
deia aquell. 
 
Records. I abraçades, 
 
[Signatura] 
 
 
P.D. He enraonat amb una senyora que treballa alt càrrec als editors Collins –molt 
poderosos, publiquen molta novel·la- i m’han promès que la teva “seria llegida” quan li 
donés el “blurb” – resumé i el C.V. l’està esperant. Diu que no pot prometre més. 
Aconseguir que et llegeixin, però, sembla quelcom, segons em diu. 


