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3 de julio, 1988 

Estimat Antoni: 

Sí, contesto amb massa retrae la teva carta del 21 del mes passat, pero 
estic en una carrera contra el rellotge per a acabar dos llargs assaigs filosofics 
que vaig prometre fa temps a un editor vienes (homenatge al filbsof argentí 
Mario Bunge) i a un editor perua (homenatge al filósof de la mateixa nació, 
Miró' Quesada). Tambe per a preparar vuit conferencies a l'Argentina i a 
l'Uruguai. Sortiré' d'aqui el 26 d'aquest mes í tornaré cap al 20 d'agost.No 
m'hi veig de cap ull. D'acf el retard. D'acf tambe que no em siguí possible 
escriure cap "Epüeg" per al volum de la "Correspondencia". Altrament, no cree 
que en necessiü' cap. Em pregunto ara, si no es massa tard, si tindria sentit 
incloure en el volum una traducció* catalana (que et demanaría a tu) del meu 
article "Homenaje al poeta" que vaig publicar, en saber de la seva mort, a "El 
País". Et diré la rad: tinc la impressio que el paper "Joan Oliver" no es cotitza 
a Catalunya, o almenys a Barcelona, a l'alt preu que mereix, i cree que ningü 
de cap afla va llegir el meu article (potser, simplement, no llegeixen). AÍXD 
explicaría la barrabassada "Misantrop" de, que em parles. Jo no hi puc fer res 
directament. La meva plataforma periodística - o qualsevol altra plataforma-
es cada día mes magra i en el moment actual practicament inexistent. 

D'acord: ens veurem pro-correspondéncia a comencaments de novembre 
vínent, si la Caixa de Catalunya no es desdiii de la seva invitado a donar una 
conferencia. 

No sé'si et vaig dir que, a mes de les "Notes" em va semblar molt rebé el 
teu prbleg. 

Tampoc no recordó si en agrátr-te els comentaos sobre la meva darrera 
novel.la, i ultra comunicar-te els fervents desigs de X.B. d'"ensenyar-me a 
escriure", et vaig enviar cbpia de la única "crítica" que va sortir a Barcelona h 
propos de la susdita noveüeta. No sé per que tinc la sospita que hi ha hagut 
alguna petita "conspiracioneta" -naturalment, "contra". En tot cas, te n'envio 
ara una copia. 

Bé, torno a les urgencies al.ludides. Espero rebre carta teva abans de 
mancar cap a Pextrem Sur. 

Una abracada cordial de 

K M * 


