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Estimat Antoni: 
Tot just arribat de Barcelona via Namibia - o de Namibia via Barcelona-

trobo les teves cartes del 4 i 9 de maig. Ara m'arriba la 6 de juny. Tinc ja les 

Kroves d'impremta. Acabo d'enviar la foto meva que em van demanar els de 62. 
les o menys tot es va fent 

Contesto, tina mica a cuitacorrents -ara he de preparar vuit 
conferencies per a 1'Argentina, on seré aproximadament del 27 de juliol al 20 
d'agost vinents, mes dos assaigs filosoñcs que vaig prometre fa temps- les 
tres cartes esmentades en ordre d'urgenda. 

No, no tinc cap altre dedicatoria de "Poesía empírica" que la que et vaig 
enviar en fotocopia. No recordó que n'hi hagués cap d'altre. Es possible que en 
Joan erogues que n'havía fet una especial. Potser m'equivoco, perb he regirat 
papers, a mes deis racons de la memoria, i no trobo res. 

He llegit les "Notes" i he fet unes petates esmenes, amb les que espero 
estiguis d'acord. Tambe* he corregit errates d'impremta i estic segur que n'hi ha 
encara mes. Caldra revisar aqüestes proves amb molta cura. Maíauradament, jo 
no tindre* temps de fer-ho (cf. el segón paragraf d'aquesta carta), perb estic 
segur que te n'encarregaras i que ho faras molt rebe". Amb les "Notes" envío 
tres pagines de proves amb correccions, o petits cercles que volen dir "Compte! 
Aquí hi deu haver una errata". Tinc la sensacid que Timpressor sommava 
trurtes a I'hora de composar el text. Ja m'en dirás la teva. 

Abans d'arribar-me la carta del 6 de juny et vaig enviar per avio* un 
exemplar del meu "Juego". El que has rebut (finalmentí) de Destino el pots 
destinar a algún conegut a qui pugui agradar-h el llibre o que en fací alguna 
"Propaganda'^ - o potser, després de tot, dipositar-lo a la biblioteca de la 
Universítat de Bristol. No cal dir-te que els teus comentaris m'afalaguen 
molussim i que em treuen el mal gust de boca que em va deixar oportunament 
(o inoportunament) la única ressenya que va sortir de l'obra a Barcelona —per 
contra, els tres díaris mes importants de Madrid la van tractar molt 
seriosament i la van jutgar molt favorablement. 

Ara que has llegit el "Juego" susdit, et puc revelar una conversa que 
vaig tenír per teleton a Barcelona amb en X.B. El vaig trucar i em proposava 
de visitar-lo, especialment tenint en compte que havia estat allitat, pero el que 
em va dir va posar punt final ais meus bons proposits de visitar malalís. 
Resumiré*: el "Juego" -com, altrament, les dues noveües meves anteriors- te* 
moltes ¿enciendes. Els personatges no teñen interés. Tanrooc te cap interés el 
que passa en la novel.la. Quant a les descripdons, son fluixes. "Vas per mal 
camí, heus-acf la conclusio.. Per sort, hi ha (o hi havia) encara remei. El 
comentarista estava disposat a "ensenyar-me d'escriure". Moltes grades, perb... 
"Perb, ja saps, no hi ha temps: tomo ais Estats Units dema passat i tinc una 
femada". Hauré de quedar-me sense les Ilicons Uteráries. No afegeixo res. Mes 
aviat passo per alt alguns altres "comentaris" del mateix estil. 
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