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30 de juliol 82 

 
Estimat Josep Maria: 
 
Fa només uns quants dies que sóc a Barcelona. Vam rebre les teves lúcides 
fotografies que han estat celebrades per tot arreu. Mercès. 
 
Ja us vam acusar rebut de les claus. “On he deixat les claus”, efectivament, Foix 
[dixit?].  
 
Espero trobar-me els teus llibres quan torni o passi per Londres, aviat. (En efecte, vaig 
a Mèxic el 14 i torno el 24, per a un congrès, ailas, i em fan passar per Londres, amb 
hotels pagats. Tot un xic absurd, puisque on y habite!).Els designis de les línees aères 
[conivesuntables?]. 
 
Compte, “Rafael” Morodo és en realitat (una problemàtica realitat política) Raúl 
Morodo. Espero coïncidir amb tu a Sitges a finals d’agost o principis de setembre. Jo 
també estic negociant dates amb uns xixarel·los que tenen a les oficines de la 
sogenannte Universitat Mz. y Pelayo. 
 
Del Garrido res, està clar. No respòn ni els reminders. Ni els reminders dels reminders. 
Tot un artista. 
 
He tramès els teus records als meus pares. 
 
Sortim cap a Palafrugell i Cadaqués demà (15 dies de pau). 
 
Va morir en Josep Calsamiglia filòsof àgraf però parlador el dia que vaig arribar a 
Barcelona però el cansament de 2 dies de carretera m’obligà a restar a casa i 
estalviar-me l’enterrament a La Garriga. 
 
A part d’això res a casa seva. El país es va esvaint a poc a poc sense massa 
rebombori. 
 
Ha fet una calor apocalíptica seguida des d’ahir de vents i oratges, pluges i fins i tot un 
xic de fred. 
 
Moltes ganes de veure-us a tots dos. 
 
Records de Montserrat, Ricard, Mariona i meus, amb abraçades 
 
[Signatura] 
 
 
P.D. En J. Ma. Catellet em confirma la seva voluntat de participar amat e el pròleg 
Tocqueville. 
 
Priscilla: If you both come towards the end of August we’ll both be here. Tel. 2041414. 
Barcelona 


