
15 d’octubre 1984 
 

Estimat Josep Maria: 
 
Esperava trobar-te a Sevilla, potser a l’aeroport, tu arribant i jo sortint, però es veu que 
no hi vas anar. Fa un moment m’ha trucat la Victòria Camps des de Barcelona i m’ha 
dit que no vas poder anar-hi per què la Priscilla estava malalta. Espero que no hagi 
estat res greu. Give her our love. 
 
La Victòria em demana permís per a publicar al seu “house journal”, Enrahonar, 
l’entrevista que et vaig fer “in illo tempore” per a Teorema. Ella coneix la història amb 
detall i sap que les meves múltiples cartes al Garrido (i la darrera a la Secretària) no 
han donat el més mínim resultat. La manca de resposta durant 3 anys ens allibera de 
tota responsabilitat vers la revista i el seu director. Li he dit que per mi que tiréssin 
endavant, canviant l’encapçalament (que era per a Teorema) però que t’escriguíssin a 
tu informant-te de la decisió i demanant-te permís. Em sembla que m’ha dit que potser 
et telefonaria. En tot cas t’escriurà. També m’ha demanat si ho poden traduir i publicar 
en català. No m’he oposat en absolut, però en això també crec que tu tens el darrer 
mot. Val més que surti que no pas que quedi en un calaix. També vol el text (per a 
més tard) la revista Anthropos. Vaig dir a l’Esteban Mate que potser podria afegir una 
pregunta o 2, si tu volies respondre, però no cal amoïnar-se fins a que no estiguin més 
avançats. 
 
A Santander vaig sopar amb un xicot que ha fet un doctorat sobre la teva obra i m’el va 
ensenyar, Carlos Nieto Blanco. Sembla que la Univ. Autònoma de B. publica el text. Es 
bó? Em va fer goig de veure que algú feia un treball així.  
 
Res més de moment. Tots bé. Jo tinc un any semisabàtic (sense classes) a canvi de 
dur a terme una recerca que m’obliga a viatjar bastant a Madrid i a d’altres indrets més 
atractius, com Florència. 
 
Abraçades, 
 
 [Signatura] 
 


