
Londres, 12 de desembre 1982 
 

Estimat Josep Maria: 
  
En tornar de Constantinoble i Barcelona, t’escric. Em diuen (els catalans, no els 
otomans) que hi aniràs al gener. Imagino que aquest viatge que esmentes “per compte 
i risc” de la Generalitat és el que no va tenir lloc quan em vas escriure (17 d’octubre). 
En tot cas el gerent de la revista Anthropos em va dir que et volia veure quan 
vinguéssis per dedicar-te un número monogràfic i publicar la nostra entrevista per a 
Teorema. Et faré amb el teu consentiment una pregunta més (sobre el Diccionari, tema 
que vaig willfully ometre). En tot cas, com la Generalitat, en Garrido no diu ni ase ni 
bèstia o, com tu enginyosament dius, no dóna ni senyals de vida ni de mort. Quite an 
achienement. 
 
Gràcies per enviar la teva intro. a l’ancien régime a ca’n 62. Avanço per Claudia. Em 
va encantar l’idea de l’Observador d’elevat nivell estètic l’imperatiu categòric d’I.K. Vaig 
riure molt. Els passatges eròtics de més endavant (soft prono!) els vaig llegir ja a 
Villanova, Pa. 
 
Sortim el 16 a Barcelona fins passat Reis. I vosaltres, on passeu Nadal. 
 
Vaig haver d’acceptar el suggeriment d’en Muguerza perquè si no li envio ara el paper 
(un xic polit) hagués tingut alibi, pretex i excusa per a no publicar. Estic d’acord que, de 
fet, tindria uns quants anys per a reescriure-ho. Si ho faig, Deo (?) volente, ja li 
enviaré. De moment vaig de bòlid amb la feina universitària, que és afrosa, doncs tinc 
un càrrec (Cap de Dept.) enutjós i estúpid. 
 
Moltes abraçades de tots quatre a tots 2. 
 
Sempre teu, 
 
[Signatura] 
 
 
P.D. He llegit la teva entrevista a Ciència. Molt bé.  
 
Adreça a Bna. fins 7 gener 
Agustí 72 
Barcelona 17 
Tel 2041414 
 
I mercès per la teva referència als meus comentaris a les teves Formes de la vida cat.! 


