
 
Barcelona Septembre 1979 

 
Volgut germà: Air vareig rebrer la teva carta del 5 passat. Vareig telefonar tot seguit al 
Dr Laporte; diu que d’acort que sigui el dia 20 o 21 de novembre. Espero que estarà 
d’acort i que ja em diràs quin dia arribareu. Estic contenta de tornarvos a veurer aviat. 
 
Els llibres que vares deixar, ja els ha enviat la llibreria. 
 
Lo que em contes de lo que ha fet Priscilla per el llibre homenatge teu i lo que em dius 
del regal del cotxe, és realment que t’estima molt però moltíssim; totes les seves coses 
són d’un gran sentit comú i de molta esperitualitat encare que semblin prosaiques. No 
se si m’explico prou bé. 
 
Vareig  parlar amb Porcel com vareig dirte per telèfon i no dubto que s’arreglarà. 
Encare que penso que al venir tu a Barcelona ja ho auriem pogut arreglar-ho llavors. 
 
Va telefonarme un Sr anomenat Pozanco dienme que cuan tu estaves a B. ell era fora 
i que estaba molt interesat (que tu ja ho saps) en que colaboresis en una revista de 
Filosofia? que sortirà el 1er exemplar el mes de Novembre; diu que hi colaboren altres 
filòsofs europeus; diu que t’envia una còpia dels articles que i sortiran perquè donis el 
teu parer. Jo li vareig dir que esperés a que tu arribaries la 2ª quincena de Novembre i 
que per correu no t’arribaria avans que tu marchesis cap a B. Diu que m’enviarà a 
casa una altra còpia. 
 
Si vols que tregui jo els bitllets desde B. m’ho dius aviat, doncs crec que els de rebaixa 
tenen que demanarse en un mes d’anticip. Lo que vulguis m’ho dius. 
 
Jo penso com es deu vestir l’homenatgeat en una ceremonia com aquesta. Ho saps 
tu? Avanço l’estola per la taula de Priscilla per veurer si vos la podeu endur cuan 
vingueu. 
 
Abraçades per a tu i Priscilla vos estima 
 
 
[Signatura] 
 
 


