
29 de julio] de 19R0 

Estimat Baltasar: 

T'envio aquesta carta a P.Ventura, 1; no sé si te 1'enviaran 
a Andfatx o esperara el vostre retorn. Es igual: no és urgent. 

Potser sí que no val la pena fer un programa que es dona a mifc-
ja tarda i per a un public relativament petit. Pero suposo que 
valia la pena anar a Tanzania, Nepal, Arizona et caetera. A mi, 
francament, m'hauria agradat, a menys que l'engranatge de la TV 
sigui massa carreg6s i no et deixi disfrutar les visites a llocs 
mésrfio menys "ex&tics". 

En tot cas, aixo de passar mesos i mesos sense moure's — i amb 
les temperatures d'aquí, aixo vol dir no moure's de casa, ni massa 
lluny d'un aparell climatitzador— acaba per ser una mica pesat. 
Si la Priscilla i jo acabem el llibre "Etica aplicada" (del qual 
et parlaré en un altre paragraf), potser ens decidirem a passar 
vuit o deu dies a Corfú, a fináis d'agost. Per que a Corffl?. 
No ho sé. Segurament perqué sona bé. 

Eli llibre "Etica aplicada" — j o estic acabant ja la part que 
em toca, inclosa una (relativament) 1larga "Introduceió" sobre 
el concepte de "moral"— és, efectivament, el llibre que tenia pro- -
jectat l'any passat. Els articles publicats a "El País" eren nones 
una anticipacié curta. Vam decidir fer-lo la Priscilla i jo, 
perb escrivint cada tí separadament sobre els set temes de que es 
composa (o composara): l'abort, l'eutanasia, els drets deis animáis, 
el paternalisme, la pornografía, la violencia, la igualtat sexual. 
Els capítols serán, dones, de la forma següent: pornografia (1) 
—redactat per la Priscilla—; pornografia (2) —redactat per m i — , 
etcétera. Bé, vaig rebre, efectivament, la carta de Rafael Borras, 
per?) no la vaig contestar BMMM3W»Mrt, perqué esperava parlar amb tu 
(de moment, per correspondencia). El qun passa és que a fináis de 
l'any passat vaig signar ja contráete per a aquest llibre amb Alianza 
Editorial, que el publicara immediatament tingui el text. Ho sentó 
molt, poro no puc ara tornar endarrera. 

Per altra banda, la idea de la col.lecio que dirigeixes a Pla
neta em sembla interessant. Jo, amb aquest llibre actual ja en tinc 
prou, i massa, deis temes moráis, o immorals; prefereixo tractar 
altres questions i, a mes a mes, voldria repfífcJUire la novel. la 
"electrónica", "El Observador", que vaig interrompre a conseqoencia 
de la "Etica aplicada". Ara bé,. la Priscilla, que sap molt de qüestions 
referents ala animáis, ais pares zoblogics i, en general, ais pro-
blemes "ecologics", té una bona quartitat de material, i en seguirá 
tenint mes encara perqué és membre del Consell Directiu de "Funds 
for Animáis", una de les irganitzacions pro-animals mes importants 
deis Estats Units, podria, si se li deixa temps, si us interessa, 
etc. , etc. , etc. fer un llibre que seria m6s aviat de informado 
i reportatge (amb algunes opinións entrenig). Ja em dirás el que 
et sembla. Jo li posaria un proleg (no llargí), perb us haurieu 
d'e^carregar de tradulr el text, que no seria gens difícil. 



Gracies per les teves opinions encoratjadores sobre els mcus 
relats. Reconde que teñen un "punt de racionini", com tu dius, 
pero, que hi farem? Cada íí es com és; tot deu estar codificat 
en les cadenes d'acids ribonucleics, amb (relativa)» precisió. 

Estic admirat que et proposis acabar una altra novel.la a fi
náis d'estiu. Recony, quina activitat! Et felicito, i em pre
paro a llegir-la. 

Records deis dos a la Maria-Angels. The Empire Strikes Dack 
és només una de les nou pel.lícules amb mélT explosiona i raiqs 
lasorn. El teu nen en tíndra per temps. 

Una forta abracada de, 

pW^VO^í 

un 


