
14 de desembre, 1983 

Volguda germana: 

Ahir vaig rebre la teva carta del 29 d'Octubre. 
Va ser enviada a 1'Ecuador i tornada aquí. La única 
explicado possible es que vas posar U.E.A. i van 
interpretar que era per a l'Ecuador. Es mi llor/posar 
EE.UU, d'Ameriora o U.S.A., com fas altres vegades. 

En la nostra darrera conversacid per teléfon ja 
em donaves noticies del contingut d'aquesta carta. 
Espero que estiguis millor. Es real ment un 
sofriment. Jo estic molt millor de l'espatlla després 
d'un parell de mesos dolents. Ja gairebé no sentó 
res. Espero que no torni, o que si torna siguí només 
per molt poc temps. 

Vaig tornar de Colbmbia fa una setmana. Hi vaig 
passar nou dfes (principalment, a Bogotá, pero tambe' 
a una ciutat no molt llunyana anomenada Tunja). La 
Priscilla tenia bitllet pagat, perb a darrera hora no 
va venir, perqué estava atrassada de les classes i 
també formava part d'una comissití que tenia un plet 
contra la cacf ce cerfs en un pare deis voltants. No 
hauria pogut veure gaire coses, perqué la major part 
del temps la vaig passar anant d'una conferencia a 
l'altre (Es el congrés al qual hi devian assístir, 
entre altres, varíes persones que sortien de Madrid 
en i'avití de l'Avíanca que es va estrellar). Em van 
concedir, a la Universitat Central de l'Estat un 
altre doctorat honorari {tres, aquest any, ten ni t 
compte deis otorgats per les Universitats de Tucuma'n, 
a l'Argentína, i de Montevideo, a l'Uruguai). Va ser 
una ceremonia molt simpática. 

Ambs tots aquests viatges, jo estic tambe un̂ a 
mica atrassat en els meus projectes de llibres, pero 
s'anira fent tot, de mica en mica. L'important és 
teñir, encara, bona salud. A veure si, al final, 
decideixes venir. Están ara arreglant la cuina (tot 
nou: armaris, cuina, renta-plants, rajóles, etc. , 
etc.); cree que fara molt goig al final, pero de 
moment es una mica un terrabastrall. 

Espero nova carta teva. Tambe' ens anirem 
telefonant. Records a tots. Abracades de la 
Priscilla i meves, amb un felic Nadal i any nou. 
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