
1 de raaig de 1979 

Eétiaat Baltasar, 

Evidentment (com diuen els filosofs) la meva tru
cada telefónica va coincidir gairebé amb la teva carta 
del 22 d'abril, que acaba d'arribar. Abans que tot, 
felicitats ais dos per la nena; no en tenia idea. 
Ens agradara molt veure tant els petits com els grans. 

No et preocupis de leegir el meu llibre, que deu ser 
una 1launa encara que és ciar cora l'aigua del Mediterra-
ni abans de la contaminacmé. Si t'entestes, dona una 
ullada al capítol quart. Aleshores, ¿has acabat ja 
la "Reivindicacié de la vldua Txing" de la qual em par-
laves en una carta no massa llunyana com si estéssis a 
punt de comencar-la? Quina activitatl Naturalment, lle-
giré la vldua. En secret, et diré que jo també ha fet 
un llibre de relats, que en principi ha de publicar-me 
Alianza en la seva secci6 literaria "Alianza 3", perb que 
he enviat, també en secret, a Rafael Borras per a que em 
digui, igualment en secret, si els interessa a Planeta, 
És molt secret per tan poca cosa, pero aixl fis. 

Et (us) confirmo la nostra arribada per a cap el dia 
7, 8 o 9 de juny. Hem de tornar ais Estats Units no 
mes tard del 4 de juliol per raons estrictament mfedico-
fisiolbgiques de les que te'n faré, si t'interessen, cinc 
centims. Seria molt bá de poder passar junts tres o qua-
tre dies a Sant Telm {que m'entesto en confondre amb 
Andratü) a darreríes de juny. Bé, ja ens veurem en arribar 
i en parlarem. 

Tinc entes que aviat sortiran els quatre volums del volu-
rainés Diccionari. El teu nom figura a la llista principal 
de receptora. Cree que, ben enquadernat, poc fer molt bpomc. 

Records de la Priscilla. Una cordial abracada de 
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