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27 d'abril, 1988 

Estimat Antoni: 

Sdc arribat tot just de Barcelona, on vaig ser el Día del lübre (abans 
vaig ser a Alacant per a un simposi sobre Cinema i Literatura). Torno a 
Barcelona el 10 de maig per a un doctorat honorari. Hi seré del 10 al 15; 
després, a Namibia, África del Sudoest, acompanyant la meva muller en els seus 
interessos ecológics. Amb tot aixo faíg poquíssim, perb potser mes val aixf. 

No tinc la lletra d'en Joan del 27 de setembre, ni tampoc la recordó 
massa bé. Potser la vaig rebre i es va extraviar (en aquells temps vaig 
trasLladar gran quantitat de papers) o potser no es va enviar. En tot cas, 
cal posar-la al seu lloc. Imagino que a algunes persones no els hi agradara 
massa (com la lletra anterior o resborrany de lletra), perb que hi farem! Si fos 
necessari donar gust a tothom, les caries i els llibres perdrien tot el gust. 

Adjunto fotocbpia de la dedicatoria de la Poesía empírica. 

El 23 vaig veure a en Josep Maria Castellet. Com un llamp, signant (ell) 
exemplars de la seva "Autobiografía''. Amb tot el brogit (música ambiental" de 
rock) ni tan sois li va arribar a l'orella la meva pregunta, quan sortira la 
"Correspondencia"? Suposo que per la tardor. Es possible que passi per 
Barcelona algún dia del mes d'octubre; si fos aixf, seria bó coincidir amb la 
publicado. 

Vaig preguntar a Carme Soler, secretaria d' Andreu Teixidor de Ventos, 
director de les Edicions Destino, que passava amb els exemplars de El juego de 
la verdad, que vaig demanar enviés a varíes persones (entre elles, tu) incloses 
en una llista. No ets la tínica persona que no l'ha rebut, Em va assegurar que 
els havia enviat tots, perb em va confessar que alguns havíen "sortit" feia poc. 
Si dins d'un temps prudencial no t'arriba, digam ho: enviaré directament un 
deis exemplars d'autor. 

El meu número de teíefon a Barcelona durant el breu període indicat 
supra es el 215.0833. 

Fins aviat, amb una abracada 


