
16 de setembre, 1983 

Sr. Salvador Giner 
L o n d r e s 

Estimat Salvador: 

Suposo que ja has tornat a la llar (londinenca). 
No sé si et vaig dir (potser si, potser no) que bona 
part del mes de juliol el vam passar a l'Árgentina, 
amb motiu de les usuals conferencies sobre don Pepe 
Ortega y Gasset. El susdit Don Pepe es tambe' la cau
sa que vagí (aquesta vegada, jo sol) a Madrid el mes 
d'octubre, pero cree que ni seré només del 13 al 16 
aproximadament. Ja estic una mica tip de viatges, 
sobretot en aquest moment, perqué des de fa un mes. i 
mig gaudeixo, com diríen els purs, d'un dolor 
d'espatlla i de cama dreta que m'aconsella passar a 
casa la major part del temps. Esta, pero, en franca 
minva --un altre mot deis purs--. 

Espero que ens veurem en ocasid del teu projectat 
viatge a Chapel HUÍ.; les uniques dates que no serem 
aquí serán del 3 al 7 de novembre --una conferencia 
a Puerto Rico sobré el tema "Ciencia i modernitat", 
whatever that means . . •;. 

A la conferencia (en realítat,: una taula rodona 
que tindré el dubtós honor de presidir) de Madrid hi 
sera el Javier Muguerza, que en proporcionara les 
habituáis informacions sobre els obstacles de tota 
mena que s'oposen ais sejj^ esforcos per a que es 
publiqui un día (que fara no un any, sind cent anys ) 
el FesLschrift "en qü'estid". 

Del Garrido, no res. Tampoc no res d'un llibre 
meu (El mundo_ del escritor) que va sorti r a Barcelona 
a f i náTs de m'a íg. L 'editor (Editorial Critica . Grupo 
editorial Grijalbo) s'absté curosament d'enviar-me n_i_ 
UJL S0A. oxemp\ar. Fs , en aquest sentit, exemplar, 

Estic treballant en coses di verses ... tals com la 
preparado d' una nova edicid (reescrit.a de cap a 
peus) d'un opus meu, mes o menys fonamental, de l'any 
1967. \j¡5~ crisis humanas , amb la. "introduce io" on 
parlo de Tes teves objeccions i modifico les mevés 
idees dacord amb les mateixes, ha de sortir aviat. 

Records deis dos per a tots vosa Itres,.:- Cordial-
meni (i el ec L rbni cament o electrónica) --". 


