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31 de gener, 1988 

Sr. Antoni "HiruH 
Bristol BS8 1TE 

Estímat Antoni: 

Sí, va ser bonic poder-nos veure a Barcelona. Espero que l'encontre es 
repeteixí. Per cert que tomaré a Barcelona d'aqiu un mes o mes i mig per a 
"promocional" (si es diu aixi) la meva novelJa. No sé si hi seras en aquella 
época, que encara no sé exactament quan sera. Naturalment, t'enviaré un 
exemplar de Yopus. 

Vaig parlar amb en Castellet, perb no em va dir mes que el que saps. No 
cree que puguin fer molt per a facilitar le meva visita a Barcelona en ocasicí 
de la publicado del JOc de cortes, perb potser tindrem la sort que coincideixi 
amb algún viatge -pensó en un doctorat honorari de la Universitat que caurá 
algún día, pero realmente no tinc idea de les dates. 

Enhorabona per la identifícació del personatge de Txekhov! Respecte a La 
Tobiaih, conec només el conté Tobiada, en el volum Biografía de Lot i altres 
proses. (Editorial Fontanella. Barcelona, 1963, pagines 59-74; es presenta com 
una part de Contraban (Barcelona, 1937). L'he llegjt (o tornat a Degir, després 
de molts anys) i estic una mica perplex. Cree que la clan la donen els versos 
fináis ("L'Autor [Com si crides gossos): Tobías,, Feliu i Fausta / herois d'una 
historia exhausta / veniu, doneu-vos les mans...", perb no n'estic segur. Si es 
el que barrino, es tracta d'un comentari sarcastic a les relacions matrimoniáis. 
I to, qu'e en penses? 

No he escrit mai res sobre César Vallejo i no el conec (el vaig llegir, fa 
temps, quan vivía a Sudamerica i em fa ver molta ünpressib). No el vaig 
arribar a conéixer personalment. Em refiare de la teva ponencia. 
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