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26 de maig, 1987
Benvolguda germana:
Encara que ens hem parlat diverses vegades per telefon, envfo-^questes
línies per a donar alguns detalls que generalment no "caben" al telefon.
Vaig acabar el curs de la cátedra Juan Carlos I a Nova York; el darrer
día va ser una conferencia publica en un deis salons de la biblioteca de
New York University. Bé, encara que no va ser massa pesat, estic content
que sigui el fi. Vaig acceptar perqué em semblava que era una distincio',
com cree que ho és.
Respecte al plans peí mes de juny, stín com una mena de boira espessa. Em
van convidar a un "Congrés d'Intel.lectuals" que es celebra a Valencia del
20 al 26 de juny aproximadament, i vaig acceptar, i adhuc enviar una
ponencia, perb no tinc cap idea del que passará. Em van dir que m'envíaríen
bitllet d'aviíí a comencaments de maig, perb fins ara, no res. Per altra
banda, els vaig escriure dient que si enviaven bitllet em convenia que íds
"obert", per tal de poder escol/ír els díes d' añada i tornada. Si m' envíen
un bitllet deis que en diuen "tancats", és a dir, que no es poden canviar
les dates, i, a mé's, a mes, és justament del 20 al 26 de juny i només
per
anar a Valencia, no m' interessa. L'añada a Valencia era una mena d'f"excusa"
pei^a passar per Barcelona i quedar-me tambe' dos o tres díes a Madrid per
assumptes editorials.
El que m'interessava era la invitació que em va fer aquell senyor tan
amable que també et va trucar i del qual no n'he sabut mai res me*s. Es veu
que 1'amabilitat es va fondre rapidament. Em va prometre bitllets d'añada i
tornada per a mí i "la senyora", dates a escollir jo, etc., etc., a base de
donar una conferencia sobre algún tema de filosofía política, perb des
d'aleshores — j a comenca a fer temps— no n'he sabut res de res. Si la
conferencia fos per al mes de juny, ja m'hauria d'haver avisat — s i mes no,
per a donar-me temps a preparar la famosa conferencia--. Suposo que tot ha
anat a rodar, pero aquest senyor, o 1' organitzacio' que representa --sigui
la Generalitat, o bé una corporacics de negocis, no era molt ciar— m'hauria
pogut avisar dient-me tot allb de "ho sentó, etcétera."
Jo ho sentó, perqué coratava amb passar uns díes a Barcelona el mes de
juny. Per altra banda, sí encara no t'has recuperat del tot, potser no
seria massa bona idea; mes aviat seria un estorb. En fí, ja ho veurí, i ja
en parlarem. L'important es que et posís tú bé aviat i que fins i tot
t'animi's a tornar per aquests indrets. Per cert que hi haura oportunament
mes modifixacions a la casa: he demanat pressuposts per a arranjar el sbtan,
o celler, que esta fet una desgracia. Necessita pareds noves, un sostre
llums, alfombra a tot arreu, per a que pugui convertir-se en una mena de
"habitacití d'estar". Ja t' informaré.
Repeteixo que el mes important es que et posis bé aviat. Com cree que
vaig dir-te, i pensant-ho bé, sí la salud va com cal, o no massa malament,
no ens podem queixar. Jo he d'anar a 1'hospital el mes que vé --encara no
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