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Baltasar Porcel Placa Pep Ventura, 1, hr 
TeUfon 211 31 50 
Barcelona -17 

Barcelona, 2 d'abril, 1978* 

Sr. J*M.Ferrater Hora 

Roaemont 

Estimat amic, 

estic content da teñir noticies teve», No sabia 

res de totes aqüestes operación»• Confio que els resultats si-
guin bonst Devant aquesta probleraes, era sentó confús. Menys 
mal que la ciencia treballa segura* 

.»* mt4*. $4jp que, fa un any9 vaig deixar
 nDest±~ ¿c*^ vaig aiz- que, xa un any, vaxj ueixar "i/es«i» 

m sembla que si. I ara, deixaré d'escriure-hi, per fal-
temps i de ganes9 aprofitant que en Pujol s'ha venut la 
a a en Porcioles, l'ex-alcaldet i molt detriata. D'al-
nda, en **ujol diu que está molt malament de diners9 que —— — v — — — w 

viu del sou de diputat 
tat* No cree 

¿Et va i 
no"? Era sembla que 
ta de t 
revista - ~« - v.—.~—- f -. ~~-~~~f - ~.w*~ «._*.-• 
tra bandaa en

 fujol diu que eatá molt malament de diners9 que 
de diputat a Corts i de conaeller de la General!-

_ 9 dones, que t'envii cap diner* I jo no li puc 
dir res, perqud degut a la venda de la revista9 em queden pen-
dents amb ell una diners que ens Tan discutir9 i que 1*empi
pen, igual que a mi. Si puc fer una altra gestio, pero, m ho 
dius. 

"Cavalls cap a la fosca11 va guanear un pretnl 
internacional9 a Italia* Encara que de pocs dineral unes cent 
mil pessetes* Pero el 15 de febrer, el meu últim llibre, "La 
revuelta permanente" ha guanyat el premi "Espejo de España, 
destinat a la diguem«ne histeria immediata, i que es de dos 
milions de pessetes, 25*000 $. Es Editorial Planeta --la ben¿ 

".•- qui el convoca* Hebras el llibre, que 

Amb en Cuixart tinc ara molta relació* He pro-" 
logat inclus un llibre seu. Els preus son aquests: litografíes, 
entre 15*000-20*000 pts*; dibuixos al pastell, sobre 150*000r; 
olis, de 500.000 a 2.000.000. Si em dius qué vol la Priscilla, 
ho compro, i li envió o ho guardo9 si es que veniu aquest es-
tiu* De litografíes, hi ha una caps femenina d'una serie titu
lada "Set pecats capitals", molt bonica: son de molt color, 
molt clássics, amb elementa secundaria surrealistas* 

Espero que acabis aviat el teu nou llibre* 
A Planeta cree que una vegada et van fer una oferta* M'han 
dit que potser es posin en contacte amb tu* 

Records de la Maria Angela9 per tu i per 
Priscilla. I rebeu una forta abracada meva, 
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La criatura, funciona molt b(* 
He e s t a t a la Costa d 'Ivor i 1 a Thailandia^ 
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