
Fins fa cuatre dies no ha plogut, estàvem a punt de restriccions elèctriques. No fa gens 
de fret o sigui el temps està boig com el nostre món. 
 

Barcelona 21-1-81 
 

Volgut germà: He telefonat un munt de vegades a Porcel i no contestaven mai; i per fi 
vareig pensar si havia canviat de número de telèfon i efectivament era això. El nou nº 
és 2048567. Li he parlat i em diu que encare no s’ha publicat i si que va rebrer el 
prefaci de la Revista Playboy que no sab si t’ho han pagat aquestes col·laboracions, 
però jo he pensat que t’aniré a arreglar la llibreta que per a fi d’any posen els interesos 
i veuré si t’han fet l’ingrés. Ja t’ho diré. 
 
Com suposo que auràs rebut una carta (de Benguerel) amb uns retalls de diari no cal 
que t’expliqui el que ha passat. Anunci de que parlaries en Televisió, i una nota 
després anulanla per indisposició teva. Jo he cregut que et devien enviar a buscar 
cuan els va semblar no quan varen quedar amb tu, i que els vares contestar que 
estaves indisposat (de menterijillas). Doncs tu m’anunciaves el teu parlament per Tele 
a mitjans o últims de febrer en la teva carta del 2 Decembre passat. Espero que tal 
com em dius m’avisaràs oportunament i em sembla que per pocs dies deus vindre sol. 
Espero doncs farem un pareill de sortidetes els dos. 
 
Ja m’explicaràs lo de Mallorca. Jo crec que t’anirà molt bé, anar-hi. 
 
Disme si a Priscilla li va bé el vestit i si resulta elegant. Realment no distribueixen els 
llibres ni fan propaganda, l’Oriol té un amic mexicà que li va dir si li voldria enviar l’últim 
llibre teu, doncs allí no el troba, i a Josep O. va tenirlo que encarregar a la llibreria 
perquè no el tenien. 
 
Penso que 1.000$ són bastants dòlars per perdrels. 
 
Escriume ràpidament el resultat de la teva exploració, que ja deus haver fet. 
 
Per a Priscilla i per a tu moltes abraçades 
 
[Signatura] 
 
 


