
2b de desembrE, 1982 

Uolguda germana: 

Et vaig escriure una carta fa pacs díes, pero ara 
rebo la teva del lk d 'aquest mes i la contesto tot 
seguít. 

Maltes grácies per la teva opinió sobre la meya 
naval.la. Si vols que sigui sincer, 1 encara que áíxó 
sembli donar-se autobombo, et diré que jo cr.e¿ també que 
el: 11 ib re és molt Ilegible --espiecialment, com dius, 
la;segona meitat, que és quan passen gairebé tutea les. 
cdsesi-- i que está molt mes ben escrit que la- majqr • '.'. 
part de les novel.les que circulen i que teñen; t a t a ••• v --. 
mena de premls i en fan gran propaganda. 

^ífiíSdle»; també peí teu oferiment dé la capsfclpier;.:.:á:7¿3r 
guardar-hi les medalles otorgades per mérits. De 
moment en tinc quatre, pero segurament en rebré 
una mes l'any que ve. Potser seria bó fer la capsa 
per a ais medalles a fi de teñir algún "foradet" 
disponible. „ 

Sentlm molt que na et trobis tot el bé que caldriB, 
i esperem que et passi la temporada pessimista i que 
recobrls la salud totalment. Jo també de vegades estic 
una mica deprimit, pero sense cap rao --llevat de 
l'edat--, perqué no tinc cap problema greu i la salud 
és ben baña, que.sigui per a malta anys. 

El aenyor Pons, de la CanBelleria, em va telefonar (CÍ 
et deia en la carta anterior). Ja et diré, per carta, 
o segurament per teléfon, quan arribaré a Barcelona la 
segona quinzena de gener. 

Quan ens veiem ja m' informaras del com has arranjat 
els comptes meus. Uas fer molt bé de retirar gairebé 
tot del Banc de Catalunya. He llegit que el Banc d'Es-
panya l'ha fet surar, pero era millor no arriscar-se. 
Preñe nota que Edicions 62 han pagat una quantitat fa 
pDC (per una "Introdúcelo" a un llibre que m'havien 
demanat i que els vaig enviar el mes de novembre). 

Bé, demá es nadal 1 aviat cap d'any. Que us vagi bé 
a tots, i especialment a tu! Abracades de la Priscilla 
i mol tes meves , 

szi 


