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3 d'agost, 1986
Estimada Merce:
Com et vaig dir ahir (o abans d'ahir) per telefon, anem a
1' Argentina el proper dijous, dia 7. Arribaren) a Buenos Aires
el 8 y tornaren) aquí, cree, el dia 26 o 27. He de donar unes
conferencies a Buenos Aires i unes altres a Salta, Córdoba i
Rosario, pero m'han assegurat que faran tot el possible per a
no cansar-me. Cree que ens allotjarem a 1*Hotel Plaza, de
Buenos Aires, perb, en tot cas, í per qualsevol cosa urgent,
es pot demanar contacte amb el!senyor Pórtela o arab el Doctor
Freixá', del Banco de Boston, o "Institución Cultural del
Banco de Boston", que es la que organitza les conferencies.
L'adreca del Banc es: Avenida Roque Sáenz Peña, 567, pis 8,
1352, Buenos Aires, telefon 34-8801.
Els "canvis" a la casa —que s'havien d'haver acabat Ja,
perb 1 que no s'acabaran fina a la tornada— sdn: l'habitació
on s entra des del garatge i que tenia la rentadora i la
secadora ha estat enrajolada (de blanc) i té nous armaris
(també blancs) i nova rentadora i secadora (una damunt de
l'altre per a estalviar espai); l'habitació on hi havia la
televisib gran i que dona al pati, ha estat tambe' enrajolada
(blanc i blau).* Ja fa forca bonic ara i espero que vindras
una altre vegada i ho veuras tot.
Agraiex a la Ingrid, i tamba al Raúl i a la Sofia, les
seves ratlles i digues-els-hi que contestaré un dia que
estigui una mica menys atabatfef que ara (tinc encara que
preparar
tres de las varies conferencies
promeses
a
1'Argentina).
Grácies pels retalls deis diaris. Jo no tenia cap noti'cia
del "Documental anglo-america sobre el Nou Mein", i suposo que
no en tindre' mai; imagino que posen els noms que els dona la
gana.
T'envió aquesta carta a Provenca. Suposo que te la
remitirán, perb no hi ha cap pressa. Espero que et vagis
posant millor i que puguis evitar la calor que s'abat sobre
tot el mdh, almenys a l'hemisferi Nord.
Records de Priscilla i una abracada de

