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20 de mar?, 1988 

Benvolguda gennana: 

Avui t'escric, en lloc de telefonar-te, perqué de moment no hi ha res que 
sigui de gran urgencia. 

Vaig arribar bé, el düluns passat, día 14, i mes descansa! del que es 
podría esperar després de dues setmanes de forca activitats, i del viatge, 
sempre una mica esgotador. El divendres, dia 28, em van fer la tistoscbpia 
trimestral, amb anestesia local i amb molt bon resultat: no res de ceüules 
cancerases a la bufeta; només una infeccití, que sembla ser ja crónica, pero que 
no es gens alarmant, a la próstata, causada, segons va conjecturar el metge, 
peí tractament BCG que, per altra banda, sembla que va resultar molt efícac-
el tractament i I'haver deixat completament de fumar fa ja ara bastant temps. 
La próxima cistosc&pia será cap al mes de juny d'enguany. 

No tinc noticies encara de la venda de la meva darrera noveUa, que no 
sé si hauras acabat de llegir i si, al final; t'ha agradat o no. Espero que vagi 
bé a despit de l'article mes aviat creta que va sortir a "La Vanguardia". 
Llorenc Gomis va publicar, mentre jo era a Madrid, un arricie al mateix diari 
que tenia per intencid rectificar l'abans publicat. També quan era a Madrid, van 
sortir dues llargues i extraordinaiáment favorables critiques, a "ABC i a 
"Diario 16". En fin, veurem 

El meu viatge a Alacant s'ha confírmat. Surtiré" d'aquí el diumenge, 17 
del mes que vé; arribare a Madrid al matí del düluns, 17 i a Alacant el mateix, 
día. M'hostatjaran a l'Hotel Meliá. Ja et trucaré des d'aílf. En principi, sortiie 
d'Alacant cap a Barcelona el divendres, dia 22 per a signar llibres -si hi ha 
compradors- tot el Día del liibre, dissabte, 23- El diumenge, día 24, aniré a 
Madrid per a descansar una nit abaos del viatge de tornada a Estats Units, el 
dilluns, día 25. Tot aixb, sol, perqué la Priscilla encara donara classes. En 
canvi, vindra amb mi per ai doctorat honorari a la Universitat de Barcelona el 
mes de maig. Ja et comunicaré dates mes o menys exactes oportunament. 

La cortina ha quedat molt rebé, i fa molt going; a mes de ser bonica, 
permet molta claredat sense que per aixo entri sol. Grades, a tú i a l'Antónia, 
a qui, junt amb Quimet, saludaras en nom meu. Naturalment, molts records a la 
Sofía i a tota la familia. 

Fins aviat, amb records de Priscilla i una forta abracada del teu germa, 


