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24 de gener, 1989 

Sr. Antoni Mora 
B a r c e l o n a 

Estimat amic: 

Acabo de rebre la seva carta del 15, especialment plaent amb la noticia que 
ha acceptat de fer una biografía per a l'Editorial Thor. Sempre és una bona 
noticia saber que una persona está disposada a escríure alguna cosa sobre el que 
hom —rantiguament anomenat "el seu servidor", el yours trufy de A Clockwork 
Orange— ha fet, pero en aquest cas la noticia és boníssíma perqué el "biógraf', 
a mes de comprensiu, és competentíssim. Un mil-lió (o dos milions) de grácies. 

Si en alguna cosa el puc servir, estic, no cal dir-ho, a la seva disposició, pero 
si es tracta (com prefereixo, i de bon tros) d'una "biografía intel.lectual", el 
biógraf en sap mes que el biografíat; en tot cas, el biógraf té dret de proposar la 
seva interpretado i les seves preferéncies. Si vosté vol, em plaurá molt de llegir 
el seu llibre abans que es publiqui; faré el que vosté vulgui en aquest respecte. 

No sé qué se'n van fer de la pila d'exemplars que tenia de Cine sin filosofías, 
perb li envío (avui o demá, per correu aeri) amb molt de gust un deis dos que 
em queden. Aquest llibre és simplement una transcripció mes o menys "abelhda" 
deis guions preparatoris d'aguns deis meus curt-metratges. Cree (opinió meva, 
naturalment) que és el punt de partida de la meva obra "própriament literaria" 
i de segur que de la base deis meus contes, ais quals han seguit, fins ara, tres 
novel.les. He acabat d'escriure la novel.la número 4 (Regreso del infierno) -que 
no té lloc a Corona, sino "simplement" a New York). Encara no sé qui la 
publicara --si algú vol publicar-la- i quan, pero sospiro, o almenys espero, que 
sigui aquest any. 

L'únic membre de la meva familia que podría proporcionar-li fotos és la 
meva germana: Mercé Ferrater, Provenca, 229, 4t. 1, teléfon 215.0833, pero 
realment no sé si en té cap. Jo podría enviar-ne unes quantes amb la condició 
que me les tornes, perqué no en tinc copies i la meva dona no voldria perdre-
les de cap de les maneres. No sé si teñen molt rfinterés, pero és tot el que podría 



fer en aquest sentit. Potser podríen afegir-se UJustracions de] carrer o la casa on 
vaig néixer, o imatges semblants. I ara que parlo d'aixó, heus-ací les dates que em 
demana: la data de naixement és el 30 d'octubre de 1912, a Barcelona, districte 
primer, carrer de la Princesa, no. 4, pis quart (Per si fós necessari: el nom del 
meu pare era Maximiliá Ferrater Col!, nascut a Valls ["provincia" de Tarragona], 
i el de la meva mare era Carme Mora Sindréu, nascuda a Barcelona). 

No sé si en Benguerel s'animará a publicar la seva correspondencia arab mí, 
i menys encara en la única forma que seria interessant -sense retócs--. Fa bastant 
temps m'ho havia proposat i jo havia acceptat (ádhuc vaig suggerir el títol Joc 
de caries que després vaig recomanar a en Turull per a la correspondencia entre 
en Joan Oliver i jo). Pero el temps passava i cada vegada semblava tenir-ne 
menys ganes. Jo no li puc recordar ara la intenció primitiva, perqué fa temps que 
no ens relacionen! ni molt ni poc. Afegeixo que jo estaría molt content i satisfet 
de tornar a veuren's, o a escriuren's, sempre que s'abstingués d'insistir en que les 
meves noveLIes son molt defícients, etc., etc. (jo, gentlemanlike, no li he criticat 
mai les seves). En fi... 

Grácies de nou. Espero aviat mes noticias, sobre el llibre i seves personáis. 
Una abracada 

CL\LÁM> 


