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B a r c e l o n - a 

Estimat amic: 

Acabo de rebre la seva carta del 2 d'aquest mes, amb els retalls de 
dlaris i les fotografíes. Moltes grácies. 

Espero que hagi rebut, o rebi aviat, els llífrres meus que I í vaíg 
enviar en tornar del meu viatge a Oviedo i Madrid. Alianza tenia 
1'encorree d'enviar-li un exemplar de la meva nosel.la, perb he 
pogut comprovar que algunes persones que estaven a la meva l l i s ta 
no 1'han rebut. Si també aixl és, digim-Ho i I i enviaré la cbpia 
directament des d'aquí —quan rebi exemplars d'autor que, per 
cert, i sorprenentment, encara no els tinc fpotser I 'editorial 
es va oblidar també de 1 'autor). 

Ja que ha estat tan amable d'enviar-me els retalls de'íüaris, em. 
pemteto-.de demanar-li un favor relacionat amb un altre, o altres 
retalls, si no és massa molestia. Vaig rebre una fotocbpía d'una 
pagina del "Suplemento cultural" de Diario 16, de Madrid, 4awe*ía kfter& 
setmana d'octubre passat, on la meva novel.la "Claudia, mi Claudia" 
figurava en el No. 7 de "Los libros más vendidos en España. Tercera 
semana de Octubre de 1982". M'agradarfa moltíssim saber si figura 
també en les 1 listes corresponents que el susdit diari publica 
els diumenges, en el seu "Suplemento cultural" —serien, per 
tant, Diumenge 24 d'Octubre, Diumenge 31 d'Octubre i després els 
diumenges de Novembre (7...14, 21)—, perb no tinc cap manera de 
saber-ho des d'aquí. Em podría informar, o envíar-me les corres-
ponents fotocbpies.de la p'agina de "Los libros más vendidos..." 
si ni consta el t f t o l de la novel.lí! Naturalment, és possible 
que només hi fos aquella "Tercera semena de Octubre" , día 17." 
Moltfssimes grades a la bestreta. 

El nom de la persona que escríu la tesi doctoral sobre mí és: 
Carlos Nieto Blanco. Avda. Alonso Vega, 26-C, 5 derecha. Santan
der, i estic segur que l i plaura molt de canviar idees i dades. 
Ja ha escrit mes de 200 p'agines de la «ffa tes i . Espero que la 
seva vagi endavant. 

En principi, hauria de passar per Barcelona un deis darrers dfes 
d'aquest mes per a donar una conferencia en una serie organitzada 
per la Generalitat i per a apareixer en un programa de televisió, 
perb fins ara els encarregats d'enviar-me els b i t l le ts no han respi-
rat ni han precisat cap dada. Ja veurem. 

Una cordial abracada del seu amic, 

pemteto-.de
fotocbpies.de

