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Benvolguda germana: 

Moltíssimes grades per la trucada telefo nica el día de 
l'anunci de la concessití del premi "Principe de Asturias", pels 
retalls deis diaris i per la carta que acabo de rebre. El dia 
que em vas telefonar --i també els dos o tres dles següents--
van ser trucades constants de diaris i estacions de radio per a 
fer entrevistes. No hl ha cap dubte que aquest premi ha adqui-
rit molt de prestigi i que la Fundacio* ha fet una tasca molt 
bona de propaganda. No cal dir que estic molt content d'haver-
lo rebut, especlalment perqué, com dius, hi ha havía moltfssima 
competencia. Ja ens veurem, dones, a Oviedo 1'octubre vínent. 

Ens ha plagut molt que haguéssis passat un bon temps a 
Villanova (i voltants); en tot cas, cree que et vas fer ben bé 
carree de l"ambient", amb tants d'arbres --i tantes botigues, 
sobre tot en aquell enorme "centre" que vam visitar algunes ve-
gades. A mes a mes, i com Ja em vas dir per telefon, sembla que 
també et va provar des del punt de vista de la salud —potser 
era el bon temps que feia (i que encara fa) o la mínima conta-
minació atmosférica d'aquesta zona. 

Digues ais ne'ts que no som tan rics com creuen, encara que 
la casa fa de tant bon veure i que, evidentment, no ens podem 
pas queixar de les moltes, i ampies, comoditats de que disfru
ten!. 

Com et vaig anticipar, he de fer un viatge rapidíssim (la 
Príscilla no vindra amb mf) a Santander per a donar una confe
rencia la segona setmana del mes que vé. Et telefonaré des de 
Santander, o des de Madrid si hi passo una nit després de, o 
abans de Pavía. Quant al viatge ais palsos escandinaus, est'a 
encara una mica a l'aire. Ja veurem si el fem; suposo que molt 
depen de si es troba la persona per a cuidar del pare zoologíc 
que vas veure a la casa. 

Edicions 62, S.A. (Provenca, 278, telefon 2160062) err^va 
comunicar (carta de la senyoreta Josefilla Revilla) que havíen 
fet una trastfeferéncía al Banc Industrial de Catalunya de Pes-
setes 9.574. . Els he contestat dient que ja no tenia compte en 
aquell Banc i que si els han tornat els diners que tel's paguin 
a td. Si el Banc ha ingressat aquests diners, potser els 
podras cobrar en nom meu. 

Records de la Priscilla per a tots vosaltres. Una forta 
abracada de 


