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10 de febrer, 1989 

Estimat Xavier: 

Acabo de rebre "El Poblé Nou" (Terra Nostra 14) amb una dedicatoria que 
faig completament meva. Sí, "al meu entranyable i admirat amic, Xavier 
Benguerel, amb l'esperan£a de retrobar-nos i seguir...com abans i per sempre!". 

Pensava ser a Barcelona aquest mes de febrer, perqué en el curs de la meva 
darrera visita un senyor molt polii em va demanar que, por favor, no m'ho negui, 
organitzem aquí un Symposion sobre ética médica, o cosa per l'estil. Home, escolti, 
ja estic una mica tip de viajar pe] món. De cap de les maneres, senyor Ferrater 
(Mora), vosté ens fa falta. Bé, si Ínsisteix...Insisteixo, el trucaré ais Estats Units, 
li enviaré els bitllets, tots els que vulgui, primera classe, etcétera Fins el febrer, 
dones... Fins el febrer, no ens dei» penjats!. Som al febrer i del senyor tan polit 
no en sé un mot Aqüestes coses (em) passen sovint. En canvi, és (gaírebé) segur 
que e! mes d'abril seré a Girona (sí, Girona) per un Congrés en honor del 
centenar! del naixement del fííósof Ludwig Wittgenstein. Naturalmente passaré per 
Barcelona i aleshores ens veurem. T'avisaré abans, no cal dír-ho. 

Suposo que segueixes teclejant. .Que siguí per molts anys. Jo també ho faig 
de tant en tant. Ce vice impunU l'écriture. Ara he tornat a publicar articlets --un 
mensual- a EL PAÍS. T'envio una copia de la meva darrera mostra que, segons 
em diuen, ha suscitat la indignado d'alguns aficionados. Espero que aixó siguí cert, 
perqué en aquest cas demostraría que ha tingut alguns lectors. No n'estic massa 
segur, pero. El lector és sempre (per a mí) una entitat misteriosa i fugissera. 

Fa un mes, potser dos mesos, que vaig enviar a la meva gentil agent literaria 
el "manuscrit" (imprés, cora aquesta carta, en láser) d'una novel.la que vaig acabar 
l'any passat Es la quarta vegada que reincideixo en aquest vid; potser un día en 
trabaré la cura. No sé si interessará a cap deis editors famosos, pero sempre n'hi 
haurá (espero) algún de menys famós que s'hi atreveixi, encara que només siguí 
peí títol: Regreso del infierno. 

Escriu-me uns mots. Grácies peí "Poblé Nou" i la dedicatoria. Una forta 
abracada del teu "antiquíssim" amic, 


