
21 degener, 1991 

Professor J.M Terricabras 
Girona. Fax [72] 216.406 

Estimat amic: 
Grades peí seu fax d'avui i per les seves informadons sobre la cátedra, que 

segueixent sent boníssimes. Demá enviaré un Fax a Donald Davidson en el sentít que em 
proposa Í que em sembla mott rebé. Així, dones, juny del 94. Molía sort amb la petidó de 
fons. 

Em plau molt de saber que accepta ['invitado de Prisdl.la per a una nova tanda a El 
Escorial i que, per tant, ens reveurem allá l'estiu vinent. Priscilla i jo demanarem a 
González Quirós per fax que, no senyor, no sigui deis del puny estret i que paguin el 
viatge a la Montserrat. Jo el telefonaré la setmana que ve ¡ tornaré a recordar-l¡. Espero 
que digui, sí, senyor, com vastes vulguin, etcétera. Jo estíc encorregat d'un curs sobre 
filosofía i cinema, que no teñen gran cosa a veure, pero dissimulem, tanmateix. 

A menys que em caigui un Scud al cap pensó sortir d'aqut el dívendres d'aquesta 
setmana, 25 de gener, i arribar a Barcelona el matí del dissabte, 26. M'allotjaré, com de 
costum, a casa la meva germana; ¡a coneíx l'adreca, Provenca, 228, quart, primera, i el 
teléfon, 215.0833. Hi seré fíns el dimecres 6 de febrer. He de presentar un llibrot, 
sempre aíxó deis llibrots i veure alguna gent que potser m'oferírá alguna cosa, encara 
no ho sé, suposo que al final, com sempre, aigüa calenta. 

Respecte a la proposta del CIC. Naturalment, ha fet bé de dír al senyor Espina que 
estic encantar, que em plauria infinítament (¡nfinüament és potser una mica massa, pero 
passons) presentar al premiat amb una conferencia que üngui mes o menys reladó amb 
la comunicado (fot té reladó amb la comunicado). El problema son les dates. El mes de 
marc, ní pensar-hi. Els viatges son sempre una mica cansadors, i a mes, almenys a mi, 
em passa que dues setmanes abans i dues setmanes després no tinc gaire esma (per 
altra banda, tampoc no tinc cap compromís el mes de marc i es plante¡aria la qüestió del 
viatge; per a la Cátedra, bé, per no per a tot). He de tornar, amb Priscíl.la, el mes de 
maig per al curset de Santiago de Compostel.la, i cree que uns díes abans per a un 
simpost pro-animalia a Tossa de Mar; ¡o, en prindpi, no tindria cap inconveníent en fer 
la conferencia entre el final de Testada a Tossa i el viatge a Santiago, pero Priscíl.la em 
diu, encara que sigui en anglés, "massa trafegar, massa trafegar; encara has de veure 
26 metges" (encara que en realitat només son quatre). qiazrdf. Réspede al mes de ¡uliol, 
abans o després de El Escorial, suposo que seria massa tard. En f¡, per qué no en parlem 
per teléfon quan sigui ara a Barcelona a menys que vosté tínguí de passar-hi per 
Barcelona i poguem veure'ns les cares? No l¡ [en] sembla? 

Respecte al llibre, mea culpa, mea culpa; m'interessa posar-m'hi (tornar a posar-m'hí) 
i cree que ho faré, pera li asseguro que vaig de bólit: encara no he comencat a escriure 
les dues conferéndes que faig fer a El Escorial, ni encetat un assaíg que em vaig 
comprometre a escriure ara ¡a no recordó per a qu¡, o qué, ni tinc idea del que podré fer 
a la Universitat de Santiago i menys encara a El Escorial el mes de ¡uliol, a mes a mes de 
etcétera, etcétera. En f¡, ¡o no tinc que dir-li a vosté (of aü peopiel) qué vol dir anar de 
bólit, llevat que vosté es encara ¡ove i ¡o en tinc 78, and countingl 

Grades per la brotxa d'afaiter; no tinc pressa; quan ens veiem. Records ¡ una 
abrasada 
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