
30 d'octubre, 1981 

Volguda germana: 

Dema fara dues setmanes del nostre retorn a Villano*»; el 
temps pasaa volant. com sempre. Hi havia, i hi ha encara, mil 
cosetes a £er, pero hem comencat a trebalíar una mica. Jo tinc 
una pila de compromisos: prblegs, articles, una ponencia a un 
Congres filos^fic a Nfexic a comencaments de Desembre, acabar 
un llibre (o dos), etcétera. Per sort, el no tener 1'obligaciS 
de donar classes dona molt mes temps, pero mai no n'hi ha prou. 
En tornar, el temps era fresquet, a diferencia de la calor 
excepcional de Barcelona i Madrid. Ara comenca a fer fins i 
tot fred, pero a tots els voltants hi ha aquestsarbres que vas 
veure, tan daurats. * 

fim ya alegrar saber, en trucar-te per telfefon, que •]r
,'opera-

ciSdela Sofia va abiar bg. Espero que no hi hagi cap éntrebanc 
que es posi bé molt aviat. La seva farmacia em ya agradar 
moí^j^'tS'molt carácter, a diferencia de les farmaciés'1cc'irrents, 
que no solen teñir cap gracia. 

Llevat del viatge a NÍexic, d'una setmana, a comencaments de 
desembre, els nostres plans son molt vagues. Suposo que ens 
quedarem aquí bona part del temps; aixb fara possible donar 
una bona empenta ais diversos compromisos editorials. Respecte 
al que em vas dir, o insinuar, un dia, de que segurament no 
vindries aquí aquest any, suposo que no ho deifis seriosament, i 
que víndras, com vulguis i per quant temps et convingui; la casa 
es prou gran, i cree que ho podries passar bé", sobre tot si fem 
algún viatge peí país. 

Com et vaig dir per tel^fon, des de que varem arribar — i 
ja en l'avió-- varem comencar a menjar malament: ni punt de 
comparaciS amb la teva cuina. 

Espero noticies teves. Una abracada deis dos, i una suple
mentaria de 


