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J. Ferrater Mora 
1518 WILLOWBROOK LAÑE - VILLANOVA, PA. 19085 

9 d'abril, 1985 

Estimat amic: 

Vaig rebr.e la teva carta del 10 (de marc) . Tambe (malgrat 
la vaga) una carta d'Esteban Mate (via Madrid, o potser 
Saragossa). La cosa, sembla, va endavant, o almenys no va 
completament endarrera. Ni d'en Huguerza ni d•en Garrido en 
se mot; cree que no cal preocupar-se si 1'entrevista sur a 
Anthropos abans de sortir a Teorema, perqué en aquesta 
darrera no sirtira pas mai. 

Hem convingut amb Esteban Maate que li prepararía un 
volum d'articles diversos —des deis que van sortir a 
l'exhaurit £1_ hombre y_ su_ medio , fins ais que he publicat en 
els darrers tres o quatre anys, mes altres inedits. El titol 
(que jo he proposat), "Ventana al mundo", titol d'un article 
que sortira, si no ha sortit ja, a El_ Pais. 

Gracies peí teu oferiment de fer alguna gestio amb 
editors britanics per a la publicacio de Claudia, my 
Claudia (o, cora es podria titular tambe, The Observer). 
T'envió una copia del text per correu apart aeri. De totes 
maneres, sî  algún editor britanic creu que es podria fer 
alguna cosa, el millor es que es posi en relacio amb el meu 
agent literari, Ms. Susan Schulman. 165 West End Ave. Apt. 
28K. New York, N.Y. 10023 (telefon: 1.212.877.2216). Encara 
que Ms Schulman ha prornes ocupar-se de presentar el meu 
llibre a diversos editors de Nova York, les "regles del joc" 
permeten fer-ho al mateix temps a Londres sempre que 
quelsevulla tractes es facin (si mai no es fan) oportunament 
a través de 1'"agent." Moltissimes gracies. 

"Voltaire en New York" es el titol del primer deis contes 
que m'ha de publicar Alianza aquest any, pero de moment no en 
se res de res. Quan rebi exemplars, t'enviare els meus 
llibres Modos de hacer filosofía (Critica) i Fundamentos de 
filosofia (Alianza) , que aquesta si que han sortit pero no 
en tinc per ara mes que un de cada--. 

Insisteixo: envia'm els teus treballs. Vaig veure fa poc 
(a la biblioteca del Bryn Mawr College) un article teu, 
bonissim, sobre Madrid. 

La vaga deis repartidors a Barcelona deu continuar, o 
deu haver deixat toneáMKtes de cartes sense enviar, perqué fa 
temps que hi ha un "black out. " 

Records. Abracades del teu amic 
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