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E s t i m a t amic : 

Acabo de rebre Ja seva carta del 26 d'octubre, 
que contesto immedíatament, poques ñores abans de 
viatjar cap a Puerto Rico^, ort seré una setmana per a 
donar/un pare!) de conferencies. 

Gracies per la gestid relativa a la traduccirí 
portuguesa. Per fi aquesta gent m'ba enviat. alguns 
exemplars de i'obra, de manera que si pot cancelar 
1'ordre sera miilor. do li puc enviar, si li plau. 
un exemplar. Respecte a la nova edicio de El nombre 
en ]_a encrucij ada, da sortit, amb el tftol Las crisis 
ITum a n a s~j a~~ATTarfza Editorial (es el text revisat oT 
T~roFrT7 sense, pero, les nombroses notes, i amb una 
nova "Introdúcela" sobre la noció de 'crisi históri
ca*). S i n o te'unexemplar, n'tii enviare un --que 
sembla ser la única manera que les meves obres arri-
bín a mans deis lectors^-; ni Alianza ni, menys enca
ra, Grijalbo (Crítica )¡̂ f a res per a difondre-les. No 
em sorpren que no hagi aparegut cap nota o ressenya 
cle li Gliül̂ ü. íLeI escritor. L'editor no sembla teñir-
(i i "cap intereV. I 'autor, per la seva banda, no 
s'ocupa (malgrat que hauria de fer-lio) de (a "propa
ganda", i com que no es inernbre de cap de les 
capelletes literbries o f i losófiques del país, eís 
resultáis, des del punt de vista de la difusió. son 
mes aviat deplorables. Paciencia. 

En efecte, la University of Syracuse va fer-me un 
bomenatge moít simpatic, que cree que es publicara 
(l'any 1985!) en un<i revista académica nordameri cana. 
No sabia que la premsa n'havia parlat; si trota un 
retall, li agrá i re* que me I'envii. 

S'ha posat en relacio* amb Carlos Nieto Blanco? 
Sembla que el seu llibre es publicara algún día, en 
algún indret. ¿Com van els seus treballs, concreta-
ment? Parii-me'n. Si ¡i es factible d'arribar-se 
cap aquí*, em sera molt plaent de veure'l. El meu nú
mero de telefon e*s: (215) 527.3263 (o tambe [215] 
525.2957). 

E!s viatges {va i g ser, com li vaig rfir. a Madrid. 



uns pocs dies, a mitjans d 'octubre f, i a part del 
vialye u fuerte üico en t m c compromes un ailre a lio -
gota- a fináis de novembre i comencaments de desembre) 
fian i nterromput la meva nova versió de E_l_ ser y e_l_ 
sentido, perb ja en tinc enllestida mes de la meTtat. 

¡Filis aviat, amb una salutació molt cordial, 


