
8 de juny de 1983 

Estimada germana: 

Vam arribar després d'un viatge llarguíssim (tres 
hores d'espera a l'aeroport de Madrid; vuit ñores 
d'espera al de Nova York), naturalment cansats, pero • 
sense más inconvenientes. Han passat vuit o noú dies 
volant, perqué en arribar després de gairebe dos 
mesos d'estar fora hi ha una pila de coses a fer 
--pagar factures, demanar que vin-juin a reparar aixetes, 
etc., etc.--. Ara ja esta gairebe tot llest i t'envio 
aqüestes 1fnies. 

Abans que tot, espero que els genolls hagin millorat. 
Ja...c,pmprenem que deu ser una veritable llauna. . 

Ja em dirás, quan puguís, si (com esperem) vins cap 
aquí, i quan. De moment, no tenim viatges a fer, 
llevat (potser, i molt potser) d'uns quants dies a Bue
nos Aires el mes que ve --i deis tres o quatre dies 
que he d'anar a Madrid a mitjans d'Octubre per a 
una "taula rodona" sobre Ortega Gasset que he de pre
sidir. 

El temps comenga a ser caluros, pero es pot resistir 
bé amb l'aire acondicionat. Trobem a faltar el bon 
menjar de Barcelona i de Mallorca {els darrers dies ens 
els vam passar menjant gambes a la planxa). 

La setmana que^renovo el meu tractament quimiote-
rapic, que espero' doni bon resultat. Ho veurem en la 
meva próxima visita a 1 'hospital, a darreri'es de ju~ 
liol o comencamentsd'agost. 

Es una 1 lastima que els meus editors no facin propa
ganda deis llibres. Aixi i tot, es venen forca be. Ara surt 
un nou ilibre a Barcelona ("El mundo del escritor") que 
encara no he vist i que t'enviaré quan en rebi. Espero 
que no el deixin en ei magatzem. 

Ja ens anirem escrivint i telefonant. Et voldria de-
manar un favor: que telefonis, o vagis, a la llibreria 
del Cinc d'Oros (on vaig demanar uns quants llibres 
quan vaig ser a Barcelona i efe vaigJ' pagar), que m'envíin 
tamba els segunts volums: 

Ramiro Ledesma Ramos, "La filosofía, disciplina 
imperial", editat per Editorial Tecnos. 

Mario Buntfe , 'Fi losof i "a y 1 inguí'stica', Ariel. 
Xavier Zubiri, Inteligencia í razona Aliaza Edi

torial . J 
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No cal que els envíin per avió"; es suficíent per 
correu ordinari. Moltes grades. 

M'hauré de fer fer algunes prestatgeries mes, perqué 
ja no em caben els Ilibres. La Príscilla vol posar 
rajóles noves a la cuina. La casa es va endegant. 

Molts records de la Príscilla i meus. 
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