
11 de juny de 1980 

Estima't Baltasar: 

No sé si ets a Barcelona, a Mallorca o a Nova Zelandia, 
pero aquesta carta no corre pretea, i o bé la reberas dins 
d'un temps prudencial, o bé la trobaras, dins d'un temps 
igualmenfc prudencial, amb una munió d'altres. 

Vaig rebre "Las manzanas de oro", amb una dedicatoria 
que ja no récordes, pero que comparava d'alguna manera els 
teus relats amb els meus. Ho considero una lloanca, d'una 
natura semblant a la que resultaria si jo compares els 
meus relats amb els teus. 

La teva novel.la m'agrada*» tota —la barreja de la 
realitat amb la imaginació, el ritme trepidant, la riquesa 
de vocabulari, l'exotisme—. Per alguna rao, que no em 
sé explicar, m'agrada mes des de després del comen^ament 
fins al final que, diem-ne, les trenta primeres pagines. 
Pero aixó está bé, i és com cal, perqué les coses teñen 
tendencia a degenerar i no, com la susdita novel.la, a 
revifar-se. 

Aquest estiu ens quedem aquí, ai las! Massa feina durant 
el curs académic i moltes coses que han quedat a mig fer. 
Entre» elles, el llibre que vaig"iniciar" amb a|guns arti-
cles a "El País" i que ha canviat una mica de rumb. S'hi 
parlara deis animáis, de aa contaminado, de la superpobla
d o , de l'abort; de l'ftutanásia, etc. i el farem Priscilla i 
jo de la manera següent: ella fará unes pagines presentant 
dades i fent consideracions diverses i jo les continuaré 
amb reflexions mes o menys filosófiques. Les pagines serán 
"signades" per cada un deis autors, no fetes conjuntament; 
aixo donara ocasié cegurament per a amicals disse^sions. 

He escrit també unes 80 pagines d'una novel.la amb el tj-
tol "L'Observador", Es (o será) una novel.la mes "electró
nica" que psicológica —si m'entenc bé, que encara no ho sé. 

Em sembla que ja et vaig dir que la pel.lícula "Andratx R>rv-
lsited" (20 minuts) va quedar for^a bé. Quan vagi a Barcelona, 
en portaré una copia per a l'Arxiu Cinematografié de Catalunya, 
o com es digui. Aleshores la podreu veure. 

L'any que ve és el meu darrer any de docencia universita
ria. Espero que, al final, em quedará una mica mes de temps 
per a fer diverses coses: escriure, viatjar o, simplement, no 
fer res. 

Records a Maria deis Angels de part de Priscilla i meva. 
El teu bailet deu saber ja que hi ha una continuado de Star< 
Wars (The Empire Strikes Back) —una saga espacial una mica 
llauna» pero amb "efectes especiáis" destiniits*"a fer pampellugues. 

Una forta abracada de wA,A> ~'~ 
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