
31 de març de 1982

Volguda germana:

Acabo d’arribar de Madison (a l’Estat de Wisconsin), on he passat gairebé una
setmana per donar dues conferencies, i trobo la teva carta del 18. La contesto
immediatament.

El primer viatge del que vaig dir “l’any que ve” vol dir “l’any acadèmic que ve”, que
comença el setembre d’aquest any (1981). Justament he rebut una invitació a
presentar una ponència en la reunió anual de l’Institut Internacional de filosofia, de
Paris, del qual sóc membre fa anys, però que no he cultivat gaire, perquè les seves
reunions eren sempre a llocs impossibles (Dakar, Noruega, etc. ) i cars. Aquest any
fan la reunió a Espanya, i específicament ala Universitat d’Alicante. La reunió és els
díes 6 a 10 de setembre. Pensem, doncs, arribar a Barcelona un dels darreres dies
d’agost o un dels començaments de setembre i, si ho aproves, estar de moment a
Provença 221 fins el dia de la primera reunió. Acabada aquesta, cap el dia 10 de
setembre, tornaríem a Barcelona per passar-hi uns quants dies. A mitjans de setembre
hauria d’anar a Madrid per uns dies a fi de posar els afers el dia amb Alianza Editorial,
sobretot; després, tornada a Barcelona i després algun viatge encara no sabem alguns
llocs d’Europa, i suposo que t’agradaria venir amb nosaltres, ja que seria un temps
molt bo. tornaríem a Barcelona i a finals d’Octubre, més o menys, cap a Villanova.
després, durant l’any ens agradaria fer algun altre viatge; ja en parlarem quan ens
veiem. Si tinc diners a Barcelona, podria aprofitar-los, ja que aleshores no hauria de
canviar els dòlars.

Bé, abans de la nostra projectada arribada a Barcelona de la qual et parlo suposo que,
com projectaves, vindràs cap aquí. No et preocupi’s per la qüestió de la construcció de
la nova ala. en primer lloc han recomençat a treballar i prometen que estarà acabada
aviat; segonament, la resta de la casa és perfectament habitable encara que (cosa
improbable) no estiguessin acabades les obres. Crec que el millor es que vinguis quan
acabem les classes, perquè d’aquesta manera tindrem més temps per a estar junts.
les meves classes acaben el 15 de maig; les de la Priscilla cap a darreries de maig.
Des del 15 de maig estaré lliure. Espero que en la teva pròxima carta em podràs
confirmar la teva arribada. Durant el temps que estiguis aquí seria bo agafar el cotxe i
fer una o dues excursions per a indrets dels Estats units que no coneixem gaire (potser
Las Vegas, o San Francisco, o alguns dels parcs nacionals, o les catarates del
Niagara, etcètera). Em sembla que ens ho podrem passar bé, de manera que espero
les teves notícies.

El mes d’abril, com et vaig anticipar, hi ha varies coses en honor meu: “symposium” el
dia 24, un festival de pel·lícules els dies 3, 4 i 5, i el “party” de l’11. A més, un
“symposium” a Nova York en honor meu el dia 7 d’abril. Llàstima que no puguis venir a
aquestes coses, que són ja molt pròximes, però ens rescabalarem quan estiguis aquí.
Si vens cap el 15 de maig, encara podrem disfrutar de l’esplèndida primavera.

Espero que Alianza et pagui aviat les 112.000 pessetes. Es possible que rebis una
quantitat de Edicions 62, però no n’estic segur. En tot cas, tindré una pileta per a
estalviar dòlars durant l’estada a Barcelona, Espanya i altres països.

No tenim copies de els fotografies, però en farem i ja les veuràs.

Respecte al regal –que Pricilla i jo t’agraïm molt—no podies tenir una idea millor que la
que proposes. En efecte, aquestes culleretes par als gelats són molt boniques, i les
acceptem de molt bon grat. Ja ens les portaràs.



Ja he anat saben coses respecte al “cop” militar, que era, evidentment, molt seriós.
Una vegada més: gràcies a aquest rei tan sensat, podem estar agraïts que les coses
no hagin empitjora. Com et vaig dir en la carta anterior, amb un rei tan respectuós de
la constitució no es necessita cap república-

Em plau saber que les coses a San Carles van millor, i que tu també vagis millorant
ràpidament.

He traslladat ja una pila de coses a casa de Priscilla, però com que tinc pagat
l’apartament fins a finals de maig, ho faig de mica en mica. Llevat de quan tinc classes,
les tardes sóc al Chetwynd, però a les nits i bona part dels matins sóc a (215) LA.
2957. Ja ens trucarem.

Abraçades de la Priscilla, i moltes del teu germà.


