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Estimat Salvador: 

Estíc avergonyit! Va i g ser a Madrid, del 13 al 
18, per a donar una conferencia, perb aquesta no ¿s 
la rao (per be' que podria ser-ho) de 1 'avergonyiment. 
La rae) es que, en retirar d'Alianza Editorial, alguns 
exemplars --que acabaven de sortir del forn, com qui 
diu-- de Las crisi s humanas, vaig advertir que, u|-.: 
tra diverses "e'rrata, que possiblement ningii no desfco-
brira\, h1 ha un erratum typographicum monstruas, i ¿s 
que en la nova " IntroducciO", pagines 13, H , 16, •••el 
teu nom "crestiV' de "Salvador" ha estat "substitu'ít" 
peí nom,-una mica menys "crestiV1, de "Ricardo", pro
genitor. Recordó prou be" que el p-ecat original era 
un text meu enviat a Alianza amb els noms trastocáis, 
pero recordó igualment be' que vaig escriure a 1 "edi
tor demanant que rectifiques (me'n va fer adonar Ja
vier Muguerza, of al 1 people). Per dissort, no vaig 
corregir proves d"Fl "11 ibre, i la rectif icacio* va que
dar penjada. Espero que em perdonis (o perdonis l'e-
ditor, el qual em va assegurar, per boca de Javier 
Pradera, que com que esperava que el llibre es ven
gues com els llonguets deis temps passats, aviat, 
podrfen teñir 1'oportunítat de rectificar [amb el 
llibrot en qüestid* t'envio copia de la promesa d'A
lianza: página 2 d'un deis memoranda confeccionáis al 
despatx de Javier Pradera]). 

Com a justa venjanca et dono permis per a citar 
el meu nom (perb no me's de tres vegades) com a, per 
exemple, Desideri Ferrater Mora. 

D'aquí una setmana aniré", amb Priscilla, a Puerto 
Rico, per a donar una conferencia. Hi serem mitja 
setmana. Es possible que vagi a Bogotá, Colombia, a 
fináis de novembre, pero la resta del temps serem 
aquí. Ens veurem? Ho espero. 

T'enví'o també un altre llibrot, El mundo del es
critor . Grafomanía potser inevitable" en arr i bar a 
prop deis 71 anys, Envia'm les teves coses, per fa
vor. Fel icitacions a la Montserrat per a l'expos^icid 
de teixits a.Barcelona. Tots filem, pero ella me's, i 
millor. Esciure-me; records deis dos per1 a tots 
vosaltres. Una forta abracad^, 

P.S. Per a estalviar "quartos" {gasíveria catalana) 
t'envio els dos llibres per correu apart com a mate
rial imprés (per avio", tanmateix). 


