
24 de marc, 1983 

Volguda germana: 

Acabo de rebre la teva car ta del 14. Em trobo millor, i ja descansar 
de tant anar a, i tornar de , ['hospital. Avui m'han donat la primera 
"ració" de quimioterapia, que continuaran quan tornem de Mallorca. 
El matge ha d¡t que no hi ha inconvenient en suspendre el t rac tament , 
perqué no hi ha res perillas. Mes val així. 

El nostre viatge a Mallorca esta fixat per al 7 d 'abríl vinent -d 'aqui 
dues se tmanes . Arribarem a Palma el día 8. La Universi tai t i lá Funda-
ció 'March ens ha trobatjallotjament den un hotel a uns sis kilometres de 
Palma, que sembla molt bonic a jutgar per les fotografíes.. . 'Tiridrem 
un bungalow amb dues habitaciones. Jo vatg dir a la Fundacíó que 
no em preocupava ni gens ni mica que no quedes res per a mf després 
de pagar les despeses, pero que volia teñir un hotel realment molt 
cdrrifortable. ' Cree que aquest ho és . A me's a mes, hem Mogát••• . '''•• 
un autombbil per anar i venir. L'hotel e s , com cree que e l vaig dir , 
Hotel Punta Negra (Costa d'En Blanes), Mallorca, números de teléfon 
68.07.62 i 68.07.66 (Bungalow No. 1). Ja ens telefonaren). Les nos-
tres conferencies a Barcelona son tota una setmana a comeníaments 
de maig. 

Ens plau de saber que s 'han atenuat els dolors al genoll. Que tot 
vagi molt bé per a to ts nosakres . No cal dir que Priscílla estava p r e o c u p a d í 
sima. Ara estfa ja mes tranquil.la 

"Claudia" no es ta a les Uibrertes primer perqu"e (malgrat la seva mala 
distribució i nula propaganda) van esgotar l 'edició en una mica mes de 
dos mesos, i després perqué, com dius, aqüestes editorials sembla que badén 
forca. M'han dit que romanero a imprimir l 'obra abans de l 'est iu. 
La mateixa editorial ha publicar fapoc una nova edició d'un Hibre meu 
sobre la filosofía actual (que es ven moltíssim) i del llibre que vam 
escriure amb la Priscil.la. Si venen és perqué evidentment hi deu haver 
algiín p6blic que s ' interesssa per aqüestes obres malgrat no t r aba r 
les mai en!loe. 

Hm es t a t dues vegades a Nova York on he donat conferencies, i hi 
he de tornar la se tmana en t r an ! peí mateix motíu, 

Em sembla bé el que em dius de tornar a posar els diners a la 
Banca Catalana. Segurament necessitare alguns quartos a Mallorca, a 
menys que n 'hi hagi ben bé prou amb «1 que dipositin la Universitat 
í la Fundació March. Ja t 'avisare. 

Be, fins ben aviat, amb rnolts records i abracades deis dos 
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