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Volgut germà: He estat junt amb la amiga Marina 10 dies a Menorca. Vàrem pasar-ho 
molt bé. Tota la illa està rodeijada de unes cales delicioses, un aire purísim (sense 
polució) i una gran tranquilitat. 
 
Jo encara tinc forts dolors als genolls, lo que va salvarme i poder veurer tota l’illa va 
ser que vareig llogar un cotxet al arribar i com Marina li agrada conduir, no vàrem 
deixar de veurer res i ademés com tu saps no és gaire gran, les carreteres molt poc 
transitades, va resultar molt bé. Ara sóc a Barc. i he acabat de pintar el pis. Penso a 
final de Setembre anar a Caldas de Montbuy prop de Barcelona (mitja hora de cotxe) a 
pendre una cura de banys termals (són 10 dies) a veurer si paso millor hivern i 
descanso de (injeccions i pastilles). Ja t’explicaré com m’ha sentat. No vull venir 
Amèrica sense trobarme força bé, doncs cuan tinc dolors forts estic de poc humor. I si 
que tinc ganes de venir com t’he dit altres vegades. 
 
Vareig enviar tal com em demanaves en la teva última carta del 2-8-83 les 2.568 pts a 
la Ed. Siglo XXI de España. Tens a San Carles un ingrés de 17.000 pts (el chec que 
vares enviarme dintre de la carta última) més 9.249 pts de Ed. 62 i un altre de 18.948 
pts de Promotores de Informaciones S.A.- Madrid 
 
Et prometo formalment escriuret o telefonarte en arrivan de Caldes o sigui a últims de 
aquest mes de Setembre. 
 
Sobre tot fesme saber quins dies estaràs a Madrid i si pots venir a Barcelona, tot 
seguit que sàpigues les dates. 
 
El mundo del escritor, no el trobo enlloc més ben dit, si al Cinc d’Oros. Realment estic 
sorpresa de la poca difusió de les bones Editorials i de la gran difusió de les de poca-
monta que extenen els seus llibres de poca calitat que és un gust. 
 
 
Hola. 
 
Com ja hauràs vist, t’envio un full de noticies del meu periòdic. Espero que t’agradi. 
Com va tot per Amèrica? Com li he dit a Priscilla, estic aquí per exàmens. Espero que 
vinguis aviat. 
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