*.

5 de febrer, ISa*»

Estimada germana :
No recordó
si
et vaig escrlure despre's de la
riostra conversa telefónica
--i després de la
tevá
carta del 10 de desembre--.
En tot cas, t'envio ara
unes ratlles,
encara que no hi ha gran cosa
per a
comunicar-te.
Pataaer mes val que Sigúi així, perqué"
passa
de vegades que quan hi ha coses a dir no
adn
sempre bones.
Per comenpr, espero que estigula millar
deis
genolls, perqué francament es molt penda teñir aquest
dolor constant de que em parles. Nosaltres, estem bé.
Suposo que et vaig dir que
vaig fer el
viatge
a Colombia des de fináis
de
novembre
fins a c ornen tjaments de desembre, i que
va
anar molt • be . .' La.. Priscilla no va poder venir (i ni>
:
per falta desganes, aind" simplement perqué tenia una
pila ríe coses enredades ) .
Él vía t ge va ianar .he ; . ém
van .. donar.tiíi doctarat honorarl á ' la.' Universitat :
Central
de /Bogotá, perb encara no m ' han,enviat
el
diploma
cqrresponent.
No hi ha presa a'. '..
.
De mnment, no hi ha viatges en'perspectiva, ileyat
d'ima estada d'una setmana a Texas per a donar- unes.
cnnferenciesAlxo sera la primera aetmána del
mes
que ve".
; j _
No he rebut cap carta de la senyora o
senyoreta
de la [¡eneralitat, de manera que no sé que volen (si
volen alguna c o s a ) .
Ja ha dirán.
Conforme amlj ln
senyorer.a
que demana
el retrat
quán
passi.
per.
üarcelona.
flqui ha fet molt de fred durant u n t e m p s
--vint
sota zero, de vegades--, pero ara comenta a millorar
el temos .
Re, espero
noticies
teves (i vostres) i que
siguin
bones.
Records de la Priscilla i una fo.rrta •
abracada del teu germa que no t'oblitfsj'"

