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18 d'Octubre, 1987 

Estimat poeta i crític: 

Puix que, com es deía in illo tempore, ets la tínica persona que ha 
remarcat la cura gráfica de les meves (darreres) cartes, et comunicaré el 
secret: una impresora láser d'adquisició recent. No sé que és millón sí la 
netedat de la pagina o el silenci. Cree que el darrer 

Els teus comentaris sobre Voltaire a Nova York em donen 1'anim que des 
d'un temps enea comenco a necessitar. Del manuscrit de El juego de la verdad 
no en sé encara res; em pregunto si en sabré mai res. Comprendrás el que et 
dic abans respecte al poc anim. 

Agraeixo molt --si vols que et sigui franc, infinitament- a la teva dona, 
Judit, que s'hagi apoderat de la meva "Finestra". Nomes espero que no la 
decepciom massa. La meva opinió", assats biased, és que algunes de les pagines 
del llibre -que aquest sí gue no l'ha vist rúngú!-- stín molt llegidores. En 
reconeixement del meu agraunent, ü envío -dedicat per mí i la meva dona, co
autora del volum, la nostra Etica aplicada. Li prego que no llegeixi la tabarra 
inicial titulada ^'Vers una noció de "etica"' i que passi tot seguit a qualsevol 
deis altres capitols. Els origináis de Priscilla son en anglfes, pefo encara no 
s'han publicat. 

Respostes (?) a les preguntes: 

1. No sé sí en Joan va publicar a algún lloc la poesía que comenca 
"Benamat Ferrater Mora". Si tu no ho has vist, segurament que no ho hauré 
vist ningú. 

2. Casasses = Josep Maria Casasses (si no m'equivoco). Em sembla (pero 
no ho asseguro!) que era un escriptor i errtic menor, que durant un temps va 
viure al Sur de Franca i que oportunament va tornar a Catalunya. Realment, la 
meva membria falla d'una manera deplorable. 

3. De l'atharb no en sé res (vide supra). Potser si m'envfes copia deis 
parágrafs pertinents de la carta en podre treuré l'entrellat. De vegades el 
context ajuda. 

4. Imagino que el mot exdiero ve de la ploma ultrabarroca de l'Ors, que 
aquells anys esenvia "renovíssimes gloses" en algún diari madrileny. No em, 
veig en cor d'esbrinar exactament on. Si hi hagues una "Concordancia orsiana" 
es podría fer sense perdre massa temps. 

5. Bé, aixb sí: "El Pi de les Tres Branques" va publicar el volum . de 
Xavier Benguerel, La Mascara. Tres contes", lany 1947. Els "tres contes" sdn: 



"La Mascara", "L'home deis prismatics" i "El fugitiu". 

La darrera vegada que vaig ser a Anglaterra (de fet, nome's a Londres) 
fara ara uns tres anys. Éns allotjavem a casa del socioleg riostra!, Salvador 
Giner, que vivía prop del Highgate Cemetery (ara tfs professor a la Universitat 
de Barcelona). De moment, no veig perspectiva de cap viatge a cap indret de la 
Gran Bretanya. Es mes probable que ens veiem a Barcelona, a menys que facis 
un viatget ais Estats Units. 

D'acord amb Dido and Asneas. Jo tambe stíc soferit. 

Insisteixo en que si hi ha royalties del loe de cortes corresponen a 
l'Eulalia i a tu. 

Fins aviat 
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