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?.Q de desembre de 1979 

Volguda qermana: 

Aban* que tot ,bon Nada] i Any Non! ÍTj-a rarta la reherás se-
gurament. deiipré:; de Nada I , pero poh-cr I 'arribara abany del 
primer d'any). 

Arabo de rrbrc, amb el retard de r-o.stuin, 1 a teva carta 
del 5. Ja imaqino el tripiior que vas teñir amb 1*aiqua 
devallant del soslrre. Espero que 1 'aseguranija paqui tot el 
que calqui , pero aixo, f'Sua i tot si §¡3 veritat, no paqa 
1 (';; preocupación^; i oJ Lemps. No em dius quina era la causa 
de l'aiguader, pero suposo que devia ser la veina de dalt, 
que va oblidnr de tancar una ai xeta (o dues). 

Ahir vaig soetir de 1'hospital. La setmana precedent vaig 
tehir-Sa de passar a casa, perqué encara em durava el refredat 
i era necessari curar-lo completament a causa de 1'anestesia. 
Varen trotar encara algunes cél.lules ex t ir pables, pero erer. 
tan poques que el metqe-cirurgiá m'ha dit que em calia tornar 
a 1'hospital només d'aquí sis mesos, en1loe de tres. Es una 
bona noticia, parqué aqüestes visites a 1'hospital es comenta-
ven a fer pesades. 

Preñe nota que vas rebre de "El País" 15.000 pessetes i 
d'Aguilar, S.A. 877 pessetes. Les 15.000 pessetes de "El 
País" no sé si corresponen a un sol deis tres articles que 
ni vaiq publicar o a tots tres. Si Fos un sol, seria molt 
ben paqat; si son tres, no massa (Em sembla que "La Vanguardia" 
paga molt mes; ja fa temps d'aixo em pagava 7500 pessetes per 
artiele). Em dius que al Banc Industrial hi tinc ?1B?4 pesse
tes. En sortir de Barcelona creía que en quedaven 16000,pero 
suposo qne em dpvla equivocar, perqué de ser aixT , rifen i des 
les quantitats indicarles abans, serien mes de 218ÍM. De to
tes maneres, oportunament reberas diners d'Edicións 62 (apro-
ximadainent 50000 pessetes) , amb la qual cosa el meu compte 
estará una mica mes grasset. Si "El País" paga només 
5000 pessetes per article, de moment no en reberas mes, per
qué tinc mol. ta f eina amb els examens; en tot cas, en faré algún 
cap al mes de gener o febrer. No es pot fer tot. 

Estic molt content de saber que el programa de televisi6 
va agradar a tanta gent; el que jo vaigx véure després, em va 
agradar forca. Malauradament, la "casette" per a video que van 
fer-me no funciona en la meva máquina, perqué els sistemes de 
reproduce i ó europeu i americá no s6n compatibles. f?S una 1 lás
tima. Priscilla esta també molt contenta de tants comentaris 
favorables a la seva aparició en 1'escena del pare. Ja li he 
contat que vas trobar la máquina d'obrir sobres i li ha fet molta 
gracia. 

P<er 1 a «reva d i .arfa (*M de dr.'-ipmbre) 1 i vaiq reqal ar vari pr. ro
ses , entre elles un cor d'or, amb incrustacions de diamante. Ja 
fecordaras que per la ¡neva diada em va regalar una computadora, • 

ISHl 



{una cQmpüt aflora "de ver i i-a' " , no simplement una calculadora) , 
Ara vendrán m$n rtHjal R p&z Nadal. 

F,m din que pol r. enviar miq kilo de bombóns, encara que 
siguin cars ( sobre tot, el tranr.port) . Cobra' t del meu compto; 
Ja m'ho dirás. Fíoltes g r a d e s . 

Bé, me'n vaig a la feina, que no m'bi veig de cap ull, sobre 
tot després deis dies del refredat i de l'hopital: tot ho tinc 
molt atrassat. 

Fins ben aviat, amb una forta abracada de 


