
28 de març 1983 
 

Estimat Josep Maria: 
 
Espero trobar-te, vull dir, que la carta et trobi! Potser ja ets a Mallorca. En tot cas tard o 
d’hora rebràs la carta. Fes no té pressa. 
 
M’escriu Esteban Mate (revista Anthropos) desesperat tractant d’establir, un tracte 
amb Garrido per a obtenir la teva entrevista (que et vaig fer per a Teorema). És com 
cercar la pedra filosofal. Més pedra que filosofal. Que continuï cercant. 
 
Gràcies pel panflet sobre cultura catalana. El faré servir i l’inclouré a la bibliografia de 
la 2ª edició que aviat començaré a preparar de la meva Social Structure of Catalonia. 
Un text desapercebut. Es veu que el compren turistes. O els “marcianus”. 
 
Vaig veure el resum de la teva universalista conferència a la Generalitat, a El País. 
Fora interessant que els gobernants (?) catalans se n’enteressin. Clar que si se 
n’enteressin deixarien d’ésser (un xic) catalans. I potser no continuarien governant! 
 
Llàstima que no sigueu a Filadelfia al maig. Vindré a Carolina del Nord a finals de 
maig. Mala sort. 
 
Retalls? Inclòs n’hi ha un altre, que esmenta la teva immortal expressió cantinflamisme 
filosòfic com a munició contra les víctimes de les seves ires. Els subratllats en vermell 
no són meus. 
 
Adjunto un article meu amb una al·lusió impersonal a la nostra visita al cementiri de 
Highgate. 
 
Veig que amplies els estris electrònico-micro-(imano)fotogràfics. Ja els veurem. 
 
Clàudia. Ja vaig acabar fa temps. Amb bomba i tot. Em va agradar molt i no esperava 
el caire polític que va prenent la cosa. Es complexa i de bon llegidor. Felicitats. Estic 
segur que t’ho vas passar força bé escrivint-la. 
 
M’en vaig a Florència un dia (8 d’abril) per raons estrictament acadèmiques. Ja et 
tornaré a escriure si hi han més novetats. 
 
Moltes abraçades a la Priscilla 
 
I una per a tu de 
 
[Signatura] 
 
P.D. No he vist encara el teu pròleg del tocqueville, però ja m’arribarà. Ja col·lecció va 
bé. Gràcies de nou per haver-nos ajudat. 


