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l/olguda germana: 

l/aig ser a 1'hospital fa pace di es per a la ci s~ 
tascbpia* l/an trabar unes paques cel.lules de grau 
baix que, com de costum, van extirpar. Faran una al-
tre cistoacbpia dins de sis meses --com ho venen 
fent dea de fa gairehé cinc anya-- i tí'aquesta mane
ra esperen mantenir-ho tot sota control. Es posaible 
que em donin tambe una dosi de quimioterapia. 

A part aixb, que no és del tot dolent, ena trobem 
be*. Jo he acabat dos llibres (un d'ells, un llibre 
antic, completament refet), que publicará Alianza, a 
Madrid i que, com de solitud, anirant venent a poc a 
poc. Priscilla ha acabat ja les elaases, i está molt 
ocupada en qüestions de defensa deis animáis contra 
la crueltad. El 27 de Juny anirem a Moscú", en un 
viatge organitzat per Temple Universlty, de Flladel-
fia, per ais seus antíes alumnes, prefessors i ex-
professors. Jo vaig ensenyar a Temple durant un any, 
de manera que podia incloure'm en el viatge --que és 
relativament, pera no excessivament, car. Es tracta 
d'anar en avld", en grup, finB a Moacii, passar-hi tres 
díes, anar després a Kiev i des de M e v , en barco, 
peí Mar Negre, onze díes, fins a Bucarest, des d ' on 
tarnem ais Éstats Units el 12 o 1U de juliol. Ja 
t'explicaré com ha anat tot, pero espero encara rebre 
entretant noticies teves . 

L'únic viatge a Barcelona que esta mig plañejat 
és un cap a mitjans de desembre. Es a carree de "La 
Caixa " , que ha organitzat una reunió' sobre "l1any 
200D", i m'hi ha convidat. Com que encara passara 
forca temps fins aleshores, espero que vindras aqui, 
com prometí es, peí mes d'octubre. Vas dir que seria 
cap a mitjans. Ja ens ho confirmaras. 

Que vagi tot molt bé. Fins ben aviat, amb forta 
abracada deis dos per a tú i tots vosa1 tres, 
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