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lí* de mBrg de 19B2 

UolgudB germana: 

Vaig rebre'la te va carta de l'onze de febrer. José Ricarda 
Morales, un ve 11 smic meu de Xile, va passar per Ñaua York 
fa una di es i el vaig poder veure. Eli creía que jo podia ser 
a Barcelona a mitjans da febrer, perú, com sapa, la televisió 
va decidir canvlar el programa. Deplorable, perqué hauria estat 
molt bé passar uns díes junta. 

Al trament, la televisió no ha fett res del que ha vía dit. Fa 
un pare11 de setmanes em van t elefonar dient que passarien 
aquí, per a 1'entrevista, els dies 12, 13 i Ik de marc. Encara 
els espero (eserie aquesta carta el 14 a la nit). Son de 
una informalltat considerable. Potser ja no en sabré res mes. 

Uaig ser a l'hoapital fa tot Just una aetmana i van trabar 
un pare11 de molt petits carelñames de grau 1 (el grau mes baix, 
com sapa}. Els van extirpar, i ni hauré de tornar dina de tres 
o quatre meaos. Paciencia. 

Patser no em vaig expreasar prou bé, pero l'afer de Palma 
de Mallorca a'ha retrasaat. De la Fundado March em van dir 
que com que la Universitat de Palma estará de trasl.lat aquest 
eatiu, i part d 'aquesta primavera, prefereixen que Ja faci 
el viatge, i estada d-un mes, l'any que ve, 19B3, supeso que 
cap a l'abril o el maig. 

A mitjans de maig he d'anar de nou a Oviedo per a formar 
part del Jurat que dona un deis premia .Valdrá la pena, cree, 
Bprafitar aquest viatge, que paguen, per a estar uns díes 
mes, suposo que desprésde mitjans de maig, és a dir, segona 
quinzena de maig i primera de juny. Quan sapiga les coses 
amb mes preciáis i detall, t'escriuré. Naturalment, espero 
qje ens tornarem a veure, ja que, com veig, no t'has decidit 
encara a passar per aquí. 

El film de Franca va sortit molt rebé. Ara és neceasari 
poear-hl só, treure'n copies, etc. Ja el veuras oportunament. 

Del Baltasar Porcel no en sé res, malgratíque vaig eacriure-li 
dues o tres cartea. El fet és que era ell el qui tenia pressa 
en que li fes els dos articles que li vaig enviar fa mesos. 

He acabat una novel.la, que publicará aquest eny Alianza Edito
rial. Eatic ara tractant de veure ai es publica en anglas, i 
amb l'ajuat de Pr i acula he tradu'it un capítol per a sotmetre' 1 
a un editor de Nova York. Hi ha esperancea. 

Sí , és realment una pega no poder vendré la casa de Santa 
Teresa. Valdría la pena resaldré aquest afer d'una vegada. Ja 
em dirás quépassa. 

Priscilla, bé, amb mes complicacions que mal respecte a l'he-
rflen 



réncla que, aegona puc vejre, s ' está fonent rapidament gráciea 
s les deaaatroses lntervenclons delB seua germana i de la aeva 
mere. Cree que son une Incompetente. 

Res mea de moment. El temps comenes B aer bó. Records de 
Prlscllla i moltes abracades de 
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