
23 de Maig 83 
Chapel Hill, Carolina del Nord 

 
Estimat Josep Maria: 
 
Vaig rebre la teva carta des de la Mallorquina Punta Negra, un parell d’hores abans de 
prendre l’avió cap a Toledo (Castella) camí de Carolina del Nord, on m’hi trobo. En sap 
molt de greu no haver coincidit als EEUU. Encara que la meva feina d’itinerant scholar 
– en la qual, com en tantes altres coses, intento d’emular-te un xic- em duu per tot 
arreu, no em duu pas cada dia a les rodalies de Filadelfia. 
 
M’has fet patir d’enveja amb la teva màquina d’escriure tan lleugera. Endevino que és 
una Brother japonesa d’aquestes pointillistes. La lletra “ge” surt boturuda, però. 
 
En Cartea també em va trucar, però com que va parlar amb la Mariona; no tinc 
màquina gravadora de missatges no sé ben bé el que volia, excepte que era quelcom 
kafkià. Les trucades ja no s’han repetit i no crec que em convidin a Caracas. Potser ho 
faran la vigília del Congrés, i ja no hi seré a temps d’anar-hi. Llàstima, perquè m’ho 
hagués passat molt bé amb tu i la Priscilla. Ja et diré alguna cosa si tornen a telefonar-
me, escriure’m (?), etc. 
 
Ara la Mt. llegirà la teva novel·la. Tindrà tant d’èxit com amb mi. 
 
Crec que, com que el Garrido no fot res, li podem enviar l’entrevista a l’Esteban Mate. 
No passaria res. Els lectors de Teorema (?) no són els lectors (?) d’Anthropos. Parlaré 
amb en Mate aquest estiu, a veure què en pensa. Mentrestant l’entrevista va cullint 
pols. 
 
Com que sóc a prop del Humanities Center on potser hi ha en Muguerza, el trucaré 
avui a veure si el localitzo. Em va donar presses histèriques fa mesos per al meu 
article (que li havia ja enviat fa un decenni) però va calla com un mort. M’acaven de 
confirmar que en Muguerza hi és. Espero contactar-lo. 
 
Inclouré alguna referència teva (Discurs a la Generalitat sobre cultura) a la 2ª edició 
que estic preparant de la meva The Social Structure of Catalonia. Sold out. No 
royalties. Tot per la causa. 
 
Res de nou, altrament; no t’explico el congrés o col·loqui on sóc perquè no té cap 
interès. Però el viatge s’ho ha valgut. 
 
Una abraçada a la Priscilla. I una altra per a tu 
 
[Signatura] 
 
 
24 Maig 
 
PS. He vist en J. Muguerza. Em diu que la cosa (Festschrift) sembla empantanegada 
per què la Fundació March ho paga (o no es posa d’acord) amb l’Editorial, i que tot 
està a les mans d’aquesta gent. 
 
[Signatura] 


