J. FERRATER MORA
1518 WILLOWBROOK LAÑE, V1LLANOVA, PA. 19085

20demarp, 1988

Sr. Antoni Turull
Bristoi

Estimat Antoni:
Pots usar la fotografía adjunta? -en Joan Olivar i jo a la seva casa de
la Travessera de les Corts? Es única, en el sentit de que no en tinc cap altre.
Sí no és usable, siguí al llíbre de correspondencia o com a propaganda del
¡libre, torna-me-la, si et plau.
Vaig tornar fa menys d'una setmana. Contesto rapidament la teva carta
del 2. En primer lloc, he llegit Partióle sobre César Vallejo. Eú i ciar, i a mes
a mes, sense ocultar els problemas "poSftícs" que, com bé dius, César Vallejo,
per raons poétiques si es vol, havía dissimulat una mica. Sí com dius, la poesía
"és irracional".
En Castellet em va dlr que era ¡mpossible que la "Correspondencia" sorfls
abans de la tardor. Ho santo, parque s'han desaprofitat diverses ocasions en
que Jo era - i seré- a Barcelona (Cf. infra).
The fet enviar directament des de les Edicions Destino un exemplar de Eí
juego de ¡a verdad. Ja em dirás que n'opines, si tens temps -per comencar,
per a llegir-lo. Em sembla que pot agradar a molta gent. Curiosament, a 'La
Vanguardia" o, com he sentit dir tambe', a "La Manguardia" va sortir un article
signat per un desconegut, a la pagina dirigida per un tal Saladrigues, on es
deia que en la meva novel-la no ni havia res de bo. Absolutament res: un llibre
"indigesto", "mal escrito", "estúpido", etc.": you ñame ¡t La dificultat és que no
hi ha cap llibre al món que respongui a aquesta "celtiberada". Paraula: cap ni
un. T'enviaré cbpia de Particlet, pero només quan hagis llegit el llibre.
Seré a Alacant la setmana del 18 al 22 i a Barcelona, un sol dia, el dia
de sant Jordi. Tornaré a comencaments de maig amb motlu d'un honorís causa
atorgat per l'Universitat de Barcelona.
Fins aviat. Cordialment,
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