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Estimat Josep Mariai 

Avaro d9enraonar amb la te va germana par telfcfon, M*ha semblat que 
esteva molt eixerida (ara al Hit) parb preocupada par la lenta 
recupdrqcié da l'operacié al gañil. Va aab croases par la casa. 
Tot a'anirli arreílant. 

Se m'ha aoudit que la Univereitat de Barcelona podría fer«=te Gf#if**W( 
Doctor Honorla causa eoneiderant que ets antic « ^ « — d9 aquesta V t g ^ ¿ 
casa i és la teva alma matar9 amb motlu deis teus 75 nnji 119 éfci ti JC n r 

H£jaax*±x parlat Ja amb el Vice-rector Ramón Valle qui m'ha dit que 
el primer que necsssita la comieslé que s'encarrega d'aixé és 
un eurrivnfcum vltae teu, Si me l9envíes jo mfencarroñaré d'iniciar 
ais tramita. No sé si pot ésser fet a iniciativa d9un catedratlc 
(com ara jo) o a proposta d9una Facultat, perb ja m'en assabentaré, 
Vaig parlar d'aquesta idea amb en Jesús Mosterln i diu que s'afegirk 
a 1'iniciativa, 

Parlant de Mosterfns am va dir que la idea de fer-noe carree (amb 
d'altres companys anomenats per tu) de l9esdevenidor del Diccionari 
li semblava bona, Axm També podriem encarregar-nos9 si volguéosis9 
del Ñachi as s i/o altres taxts i documente que tu decidlasis, 
Tanmateix9 si haig de jutgar per la teva salut i aspeóte9 hauras 
d9ésser tu el que s'en ancarrregul de les nostres deixalles escritos• 
En Mosterfn surt cap a la Xina 1 la ünié Soviética per a donar algunos 
conferfenciea i segurament en» vetirem quan torni per a discutir tot 
aixé en mes gran detall. No t'oblidis dones del codioil! Si no séc 
a la voluntat testamentaria no podré col«laborar a la tasca editorial 
1 administrativa, 

Et donaré noves qftntropos quan hagi aconseguit parlar amb elle. 

No he aconseguit escatir quf sen ele de la Generalitat que et van 
convidar per telefon (amb en Galbralth et allí), Ele del congres de 
Valbncia (50 ans aprbs) ja van Jrucant ais participants per a arranjar 
ele bitllets, Potser també fhan contac^at. Jo hi anire si no 
puo n p escapar-me d'una altra cosa que tino a Florencia. Veurem. 

Ja et vaig agrair Hecho en Corona, Ara t'agreixo Ventana al mundo, 
T»adjunto propaganda dele meus Ensayos Civiles, Vas rebr»§ un llibre 
meu d9assajos en cátala toa»xa53xx3*m±n± (Comunié, Domini,Innovacié)? 

Ahir van fer catedrática (finalment!) a la 8 Victbria Campa. Justicia 
tardana. Grades peí diñar a l'Algonqufn, 1 per l9estona que vam 
pasear Junta a Manhattan, I per la gestié prop la New York University, 
Els hi enviaré tot el que calgui tan prompte com m9escriguin, 

Records a la Priscilla i recodds de la Montserrat. Ens veurem aviat, 
Abr a? ades 9 $*JL*ra¿&\* 


