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Grácies per la seva carta del 2 de juny. Vaig ser (de nou) a Barcelona el 
4 i 5 del mateix mes, de retorn d'un viatge per tenes soi-disant exbtiques 
(Namibia). M'hauria agradat veure'L Serk un altre dia; potser, espero, a 
comencaments de novembre, quan tornaré a Barcelona per a una conferencia 
patronitzada per la "Caúca de Catalunya". M'allotjaré', com sempre, a casa la 
meva germana. 

Grades peí seu judia tan afalagador sobre El juego de la verdad. Algunes 
persones pensen com vostfc; en canvi, a algunes (generalment, escriptors que es 
consideren, no sé" per qire, competidors) no els bi agradat gaire. Aixb passa 
amb tot, pero amb la literatura sembla que encara mes. De moment, no puc 
tomar a l'aítra noveLla ja iniciada, perqué he d'acabar dos assaigs filosofics i 
he de preparar vuit o nou conferencies, tambe fílosbfiques, per a l'Argentyina 
i rUruguai, on seré" des del 27 d'aquest mes fins al 19 del mes vinent. Ja veu, 
dones, que no he oblidat completament la filosofía. 

No em sembla sorprenent que, a despit de También! fíloáofic, i no diguem 
polític, li agrades Xile i malta de la seva gent. No sé si ha canviat molt o no, 
perb quan jo hi era tenia la impressid que no estava, malgrat tot, lluny 
d'Europa i aixb sense perdre el seu "sabor "america. No s€ si vaig fer justicia a 
Félix Schwartzmann; potser no, i en aquest cas ho sentó. 

M'agradaria teñir noticies de les seves activitats, ja que em díu que no 
ha oblidat els seus treballs anteríors, deis quals havfem parlat sovint. Respecte 
al '"pie de punyetes" (en rigor, vaig dir, "earregat de punyetes"), aixb es referia 
exclusivament a alguns periodistes que van prendre el rave per les fulles. Es 
curios (peto comprensible) que aqüestes anecdotes puguin esdvenir, com hauria 
dit l'Eugeni d'Ors, "categoríes". 

Fins aviat. Una abracada del seu amic 

¿AA/a^/U*) 


