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Barcelona, 24 de desembre de 1975.-
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Senyor 

Josep Fsrrater Mora 

Estimat amic: 
He rebut la teva carta i em deixes parat. Ets la par-

aona amb más problemas físics que he tractat aqueet últim any. Espero 

que realment tot es vagi solucionant i que la teva maquinaria no fací 

un crac. ¿No predica la filosofía consola, explicaciones o el que si

guí» per a cassos aixi? 3a deu ser ben trist, ja, que a la fi mani no-

más el eos, 
* 

Me n'adono que estic dient vulgaritats. per£» no te'n fotis gaire: 

que també ás una tremenda "vulgaritat" trobar-se en aquests estadis de 

salut tan precaria com ara est&s tu... De totes mañerea, que Dóu t'ag£ 

fi confessat; potser la religió sigui 1'última veritat i ai te n'anaves 

a l'infern seria ben triet per a la teva ánima (¿o no existeix 1'ánima?) 

3o pensó anar al cal. Sóc just, honest, bo i caricatiu. 3a sé que de 

gent aixi n'hi ha poca. I em dol. Pero... 

Bó, ens ocuparem de 1'existencia. Destino marxa bé. Augmenten* la 

tirada, tenim nous i axcel.lents col.laboradors, ara canviem de format, 

etc.. L'afer, que va comentar tan catastrbfic, 8'está convertint en ma¿ 

nífic. Per correu apart t'envio un paquet amb els illtims números. D'a-

vui en endavant rebr&s la revista cada setmana. Aixfc vol dir que el 

qüestionari que et vaig enviar me'l pots fer arribar contéstate canviant, 

afegint o tallant el que vulguis. Tinc molt interés en publicar-lo. I-

gualment, publicará aquella guions o mitges conferencies si encara ho 

tens disponible. Ten en compte que entre els nostres col.laboradors hi 

figuren gent com 1 "Octavio Paz, en 3uan Goytisolo, en Xavier Rubert de 

Ventos. L'Aranguren ha donat un article de moment impublicable, per5 en 

donará d'altres. També he comprat els servéis de "Le Monde". Espero, 

dones, noticies teves —si és que Déu et permet escriure'm—. 
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Tamba t'envio la meva novel.la, "Cavalla cap a la fosca", la del 

Premi Prudenci Bertrana que em van donar aquest estiu. Com observarle, 
n 
és excepcionalment bona. 3a comprenc que aixb et pot fer una certa en-

veja, pero si vols anar al cel has de teñir eentiment purés Jo ele hi 

tinc molt eincers en dir-te que és bona* Per aixb em salvará 1'ánima. 

«s 

El nen —el meu— ás una criatura extraordinaria. 3a pinta, mal-

grat teñir dos anys, molt bá i ás d'una indiscutible bellesa —se m'as 

sembla, ás ciar—. 

Ens n'anem amb la Haria Angela al Brasil —ella t'envia records, 

és ciar, i tambó, és ciar, no es sol.lidaritza amb bona part d'aques

ta carta. Perb les dones, ja saps... — . Espero que en tornar ja hau-

ré rebut alguna noticia teva. ¿Com está la Priscilla? l/Srem fer una 

noteta —com degueres rebre— eobre el seu llibre* La persona que la 

va fer el va llsgir — t'ho juro sense cap mena de conya^ i li va agr¿» 

dar» Digue-li a la Priscilla que, "cony", ho celebro* 

Una cordial abracada, 

PO: "o sé si saps que el general Franco ee va morir* 
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