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Estímat Antoni, 

Realment, sentó molt que hagin tingut d'operar-te el pulmó esquerra, I de 
cáncer. En veure't hauria jurat que estaves perfectament bé, de pulmons i de tot. 
Es un consol pensar que, de totes maneres, es va descobrir, i es va poder 
intervenir, a temps. No facis bogeries, vuil dir no et prenguis les coses massa a 
la valenta. Reposa. Espero que en la teva próxima carta em puguis dir almenys 
que ja ba passat el dolor i has mülorat molt. Promete'm que bo farás. 

Les noticies relatives al Misantrop fan Hástima. Quina traducció volíen millor 
que la de Pere Quart. Vas fer bé d'enviar una nota. I rEulália va fer bé de fer-
te cas i cobrar oportunament els drets de traducció de Txékov. Parlant de drets, 
com que vaig cedir els meus de la 62 a I'Eulália, no sabré mai si el Jóc s'ha venut 
bé (ádhuc així, com tu saps, els drets serán migrats). Si algún dia tens oportunitat 
de saber-ho, ja m'ho dirás; és simpíement una curiositat de "co-autor". 

La meva novel.la ja acabada, Regreso del infierno, la publicará "Destino", 
suposo que aquest any. Ja la rebras.-N'he comencat una altre, que és una 
continuado de Hecho en Corona i, sobretot, de El juego de la verdad. "La 
senyoreta Goldie", que será probablement el títol de Tobra hi fará de les seves. 
No sé, pero, quan i com l'acabaré perqué estic en en remolí d'articles -en publico 
un cada mes a "El País", en vaig publicar un a "La Vanguardia" contra les curses 
de braus (també a El País", sobre el mateix tema; cal insistir en suprimir aquesta 
barrabassada), un a la secció cultural catalana del mateix diari--; de ponéncies (a 
Girona en un simposi sobre Wittgenstein; a l'estiu que ve a la Universidad 
Complutense sobre models mentáis; d'assaigs filosófica en revistes que ningú no 
llegeix ni llcgirá mai, etc. Es a dir, tota mena de coses que no m'interessen massa, 
perqué de moment m'interessaria molt mes la susdita novehla i un llibre d'estética 
que, com Toda famosa, no puc acabar mai. 

Respecte a Pafer X.B.-J.O.-LF.M., sí, em va visitar (a Barcelona) un xicot 
que es diu LIuís Busquets Gabulosa, o Grabulasa, que em va informar que 
treballava sobre X.B. i si podía facilitar-li les caites que be rebut d'ell. Per mí no 
hi ha inconvenient; ja saps la meva opimo: el que está escrít está escrit; puc 
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deplorar-ho després, pero no ho puc modificar (La completa sinceritat deis autors 
ha estat, cree, una de les coses mes evidents i mes ben rebudes del 36c). 
M'agradaría publicar-les...Com vulgui... Podría convencer a X.B. de publicar les 
seves a vosté? (jo). Bé, this is a different ¡and of ballgame. Suposo que en rebré 
mes noticies. Per cert que de sobte el nostre X.B. s"ha destapat enviant-me un 
llbret ("El poblé Nou") amb una cordialíssima dedicatoria. No sóc venjatiu; de 
fet, si ell vol tornar a parlar, molt rebé, sempre que no siguí, naturalment, per a 
dir que les meves noveLles no teñen interés, que els personatges, etc. Parlarem, 
si vol, de la resta, que és prácticament el món enter. Ja m'en farás cinc céntims. 
Jo, també. 

Records de la meva muller ais dos. Una forta abroada i desig de 
restabliment rapid 
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