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F. stimat Salvador: 

Priscilla ua rebre la teva carta i te l'agraeix rrtolt. 

Jo he rebut, fa un parell de díes , la del 23 de marc , amb 
leo noves, i darreres, preguntes. Les contesto en els 
fulla-Tadjunt^r Veuras que he eliminat la pregunta sobre -.--
la filosofía espanyola i n'he afegit una sobre la meva 
prodúcelo no filosófica. Contra el que deia en una carta 
me va anterior, he reintrodui't el tema de la novel .la, perqué 
s'ha acordat (és a dir, l'editorial ha acordat) publicar-la 
amb el meu nom. Per cert que n'he tradui't un capítol per 
a veure si algún editor neoyorquí és sensible a les seves 
gracies. Fingers crossed, aa usual. 

Espera que et semblin bé les respostes. T' envió també 
elsfulls anteriors, encara que supuso en tens capia de tot. 
Em desdic immediatament: no t'envio els fulla anteriors, 
perqué els que rebut son ja una copia i suposo que tens 
1'original. En canvi, t'envío una capia de 1'entrevista que 
va publicar "El Basilisco". Em sembla que la nostra E S f orear; 
di ferent* 

No, segurament no valg canviar l'ordre de les preguntes 
6 i 7. En tot cas, no té importancia. 

Els homes-microfon, -cambra i-soroll no han arribat. 
La darrera noticia és que vindran el 19, 20 i 21 d'abril. 
A veure si es poden encaminar cap a (Inglaterra per a entre
vistar-te . 

Serení a Oviedo a mitjans de maig. Després, passarem un 
temps (vague) a la Península i --tant de bóI — en algún 
indret de Sitia38 o Austria . Ja ho veurem. M'agradarla 
qje ens veiéssim. Aquesta vegada podriem pasear per 
Londres, pero no tinc idea si ho aereu el mes de Juny. Si 
no hi sou el juny, pero, en canvi, hi sou el maig, podriem 
passsr (potser) un*parell de díes abans d'anar a Oviedo. 
Esperem noticies vostres. 

A veure qué fará Teorema. Jo vaigenviar a Garrido un 
article d'un filosof nordamerica, pero 11 n'a pas soufflé mot . 

Records i abracBdes i fins, espero, aviat, 


